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Behnaz Pirzamanbin har två passioner: matematik och badminton. Hon är huvudtränare i Lugi Badminton och när Swedish Open 
avgörs i Lund i helgen hoppas hon att Lundaborna tar chansen att uppleva matcher på hög nivå. Sidan 4

Hon räknar ner 
till Swedish Open

FO
TO

: C
EC

IL
IA

 L
IN

D
B

ER
G

Porträttet

4
svar på frågan ”Vad gör  

en bonde”, får vi från  
barnpanelen denna vecka. 

Sidan 2

Yoga för män 
flyttar till Lund
Lena Särnfors som haft  
yogakurser i Bjärred satsar  
nu i Lund.                      Sidan 16

Sport

Till Liljevalchs  
för sjätte gången
Siv Appelqvist från Lund är 
en av de utvalda som  ställer 
ut på vårsalongen.   Sidan 14

Lund

ZOÉGAS KAFFE 
450 g. (Gäller ej Hazienda, Estanzia,  
KRAV, Fairtrade) Jmfpr 54:44/kg.
Max 1 köp per hushåll. 

Handla andra 
varor för  

200:- så får  
du köpa

2 fp

49:-
2 fp

Bankgatan 15, Lund • 073 9754481 • Vardag 9-18, Lördag 10-15

✁

PUNKTERINGS-

FRIA DÄCK

monterat och klart 

på din cykel!

(tar endast 40 minuter)

BANKS CYKLAR

VINTERSERVICE79:-
(ord pris 249:-)Erbjudandet gäller 

t.o.m. 5/2

Ta med annonsen och få

• Justering av bromsar och växlar 
• Enkel hjulriktning + liten balansering 
•  Rengöring och uppsmörjning av driv- 

paket (krans, kedja, växlar, vevpaket) 
• Tvättning

Skor

Lilla Tvärgatan 5  |  Lund
Öppet Mån-Tor 11.30-18.00 • Fre-Lör 11.00-15.00

072-303 49 50 • www.piggapeggy.com

Underbara skor 
från österrikiska 
märket Think. 
Mjukt skinn utan sömmar 
som gör att även du med
bred fot eller Hallux Valgus 
kan ha denna. Anatomiska 
sulor och uttagbara inlägg 
för dig som har egna.

10% på ett par skor till ordinarie pris.
Klipp ut annons, giltig tom 30/11 -17

Skor ska vara både bekväma och snygga. 

bred fot eller Hallux Valgus 
kan ha denna. Anatomiska 
sulor och uttagbara inlägg 

Skor ska vara både bekväma och snygga. 

1.795:-
stl 36-43

31/1 - 2018

Vi har personal i hela Skåne    LUND: 046-14 43 88

Resurser till privat
personer och företag
Hyr ut personal till hushålls,
hantverks och företags 
uppdrag
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På språng, men samtidigt trött på vintern och mörk-
ret. På gång, nyfiken och förväntansfull, samtidigt  
en stor lust att dra täcket över huvudet och sova en 
stund till. 

Det är gråväder, träden är kala och naturen är  
naken och ogästvänlig. Än dröjer det länge innan  
videbusken ska väckas ur sin slummer. Jag kan inte 
bestämma mig för om det är vackert eller om det  
bara är fruktansvärt irriterande med talgoxens en-
trägna läte. 

På Stortorget ligger snöhögen övergiven i den  
tidiga januarimorgonen. 

”Januari är den värsta månaden”, deklarerade en av 
mina vänner på nyårsafton. Jag håller med honom, 

men samtidigt inte. Det är ju 
nu det nya året börjar: vi får 
en ny chans och det får man 
väl vara glad för?

Min nyfikna sida tar reda på 
varför månaden heter januari 
och hittar – kanske – en för-
klaring på dubbelheten. 

Januari har med guden Ja-
nus att göra och ska be tyda 
”helgad åt Janus”.  
Janus är den där guden från 
den romerska mytologin som 
har två ansikten, en lite lömsk 
typ vad det verkar. Ett av an-
siktena blickar in i framtiden 
medan det andra tittar mot 
det förflutna. 

Aha. Kanske speglar det 
denna ambivalens som jag 
känner av just i januari? 

Jag läser att det är Janus som öppnar och stänger 
himlaljusets portar. Det låter ju fantastiskt fint. Jag 
hoppas så klart i så fall att det är öppning av portarna 
som står på agendan nu. 

Men så står det ju att han är förrädisk. Han håller 
väl på att öppna och stänga de där portarna hela  
tiden, säkert enbart för att skapa förvirring. 

Så blir det eftermiddag. Snöberget på Stortorget blir 
invaderat av en hög ungar. Energinivån tycks  
vara på topp och jag blir så entusiastisk när jag passe-
rar att jag går och köper mig ett par nya löparskor.

Nu har jag ny svikt i steget. Allt känns toppen. Om 
det inte vore för den iskalla vinden och den där talg-
oxen som håller låda. 

Januari har dubbla ansikten. Och det är nog bara 
att acceptera.

Cecilia Lindberg
cecilia@tidningenhalla.se

Januari  
har dubbla  
ansikten

Klagolåt
Visst får man klaga 
på vädret – men 
det finns gränser.

Ny chans
I januari är det nya 
tag som gäller.

hallå

Vad gör en bonde?

Det är inte helt lätt att ha insyn i andra branscher 
än ens egen. Det här antar barnen att bönderna 
sysslar med.

David Hörlin, sex år:
– De gör bröd av höet … och drar upp  

morötter. Alla människor på jorden måste  
ju ha mat.

Frans Jeppsson,  
sju år:

– Den tar hand om 
djuren. Utan bönder 
hade vi inte vetat vad 
ägg eller mjölk eller ull 
betydde. 

Faramarz Danish, åtta år:
– Han eller hon tar mjölk från kor och 

dricker det, eller säljer det. Bonden gör  
stora runda saker, inte helt runda, på en 
gård. De har traktor ibland också, jag har  
bara sett en gång att den rört sig. Vi har 
plockat jordgubbar hos en bonde.

Zoë Pritchard, åtta år: 
– De är på bondgården och tar hand om  

djuren och mjölkar kossor och ibland har  
de pigor som gör det. Men hur de tjänar 
pengar – det vet jag inte. 
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BLOMSTERBERGS ESLÖV

Fira in nya året med en 
möbel som sätter guldkant 
på tillvaron. Passa på att 
fynda bland några av  
våra bästa erbjudanden! 
Välkommen in till butiken 
för att ta del av alla  
erbjudanden.

ww.mobelmastarna.seÅNGE

10 ÅRS
GARANTI*

Mästar
PRIS!

Mästar
PRIS!

soffa

6 995:-  
693:-/mån*

KAMPANJ!

13 990:-  

(16 450:-) 1 329:-/mån*

15 990:- (19 565:-)

1 599:-/mån*

Mästar
PRIS!

fåtölj + pall                

10 995:-
(15 140:-) 1 057:-/mån*

Xpress
leverans

Xpress
leverans

hörnsoffa                

8 795:-
(10 995:-) 857:-/mån*

svängd soffa                

6 990:-
(10 075:-) 692:-/mån*

böjträfåtölj Patronen i fårskinn med stomme i oljad ek. fåtölj 
67x82 H99 11 310:- pall 47x45 H38 3 830:- Fårskinn i grått, koks 
eller nougatfärg. Finns även stomme i björk.

satsbord
795:-/set 

satsbord Weekday i svartlack med ben 
i metall ø60(ø50) H48(45) eller 45(40)
x45(40) H53(45) 795:- 

svängd 3-sistsoffa Ilse i tyg  
Delight 246x106 H84  6 990:- (10 075:-)

skinnfäll Tibet 70x100 499:- (595:-) kudde Tibet i 
fårskinn med fjäderinnerkudde 45x45 379:- (450:-)

fåtölj 
3 790:- 
402:-/mån*

fåtölj Point i tyg Eros 85x87 H102 
3 790:- pall 1 650:- 

lift-up bord

1 990:-  
(2 590:-)

lift-up bord Skänninge i svart stenlack eller vit melamin 
116x59 H45/61 eller 76x76 H45/61 1 990:- (2 590:-)

   våra bästa

 klipp

Valfri matta 
halva 
priset 

när du köper 
symfoni-soffa

takkrona Phärlig
1 395:-

hörnsoffa Symfoni med divan i tyg Bari antracit 
244x314 H86 13 990:- (16 450:-) 2,5-sitssoffa  
med öppet avslut 269x205 H86 9 995:-  
(12 440:-)  nackkudde 730:-  
förvaringsficka 295:-

fäll Tibet

499:-  
(595:-)

kudde Tibet

379:-  
(450:-)

hörnsoffa Glow med öppet avslut i tyg Troy ljusgrå 272x215/89 H85 8 795:- 
(10 995:-) Se alla tre utföranden med expressleverans på vår hemsida! nackkudde 
730:- mittarmstöd 730:-

hörnsoffa Mello med divan i tyg i färg antracit 
346x276/160 H97 15 990:-(19 565:-) Byggbar.

3-sitssoffa Gilbert i tyg Meda 201x85 H96  
6 995:- pris från 5 990:-

svensk-
tillverkad

"nyårsklipp" gäller till 15 jan 2018. 

(2 veckor)

(2 veckor)

fåtölj + pall                

2 995:-
(3 990:-) 329:-/mån*

snurrfåtölj Charlie med pall i grått 
tyg/svart konstläder med fot i krom 
70x109 H106 3 595:- (3 990:-)

Mästar
PRIS!

fåtölj + pall                

2 495:-
(3 495:-) 284:-/mån*

snurrfåtölj Marlon 
med pall i grått tyg 2 495:- 
(3 495:-) 

*Delbetala räntefritt i 3-23 månader vid köp om minimum 3 000:-. Fullständig info på www.mobelmastarna.se
3

SOFFA SYMFONI
med divan i tyg Bari antrcit 244x314 H86

KONTINENTALSÄNG COMFORT
med pocketresårer, bäddmadrass, ben och gavel.
180x200 cm. Tillägg knappad gavel 1000:-

PAKETPRIS!
MED BÄDDMADRASS, BEN OCH GAVEL.

(16 490:-) 657:- /MÅN*

(11 990:-) 308:- /MÅN*

13 995:-

5 995:-

leverans
(2 veckor)

Valfri matta 
halva priset 
när du köper 

symfoni-soffa

HALVA PRISET 
på valfri matta 

vid köp av SYMFONI-soffa

Xpress

LIFT UPP FÅTÖLJ HANS-ERIK
Bekväm fåtölj med elektrisk fotpall
och lift upp funktion, enbart i brun
microfi ber. 
LAGERVARA! HÄMTPRIS!

(7 995:-) 265:- /MÅN*
4 995:-

SVENSK-
TILLVERKAD

Fira in nya året med en 
möbel som sätter guldkant 
på tillvaron. Passa på att 
fynda bland några av  
våra bästa erbjudanden! 
Välkommen in till butiken 
för att ta del av alla  
erbjudanden.

ww.mobelmastarna.seÅNGE

10 ÅRS
GARANTI*

Mästar
PRIS!

Mästar
PRIS!

soffa

6 995:-  
693:-/mån*

KAMPANJ!

13 990:-  

(16 450:-) 1 329:-/mån*

15 990:- (19 565:-)

1 599:-/mån*

Mästar
PRIS!

fåtölj + pall                

10 995:-
(15 140:-) 1 057:-/mån*

Xpress
leverans

Xpress
leverans

hörnsoffa                

8 795:-
(10 995:-) 857:-/mån*

svängd soffa                

6 990:-
(10 075:-) 692:-/mån*

böjträfåtölj Patronen i fårskinn med stomme i oljad ek. fåtölj 
67x82 H99 11 310:- pall 47x45 H38 3 830:- Fårskinn i grått, koks 
eller nougatfärg. Finns även stomme i björk.

satsbord
795:-/set 

satsbord Weekday i svartlack med ben 
i metall ø60(ø50) H48(45) eller 45(40)
x45(40) H53(45) 795:- 

svängd 3-sistsoffa Ilse i tyg  
Delight 246x106 H84  6 990:- (10 075:-)

skinnfäll Tibet 70x100 499:- (595:-) kudde Tibet i 
fårskinn med fjäderinnerkudde 45x45 379:- (450:-)

fåtölj 
3 790:- 
402:-/mån*

fåtölj Point i tyg Eros 85x87 H102 
3 790:- pall 1 650:- 

lift-up bord

1 990:-  
(2 590:-)

lift-up bord Skänninge i svart stenlack eller vit melamin 
116x59 H45/61 eller 76x76 H45/61 1 990:- (2 590:-)

   våra bästa

 klipp

Valfri matta 
halva 
priset 

när du köper 
symfoni-soffa

takkrona Phärlig
1 395:-

hörnsoffa Symfoni med divan i tyg Bari antracit 
244x314 H86 13 990:- (16 450:-) 2,5-sitssoffa  
med öppet avslut 269x205 H86 9 995:-  
(12 440:-)  nackkudde 730:-  
förvaringsficka 295:-

fäll Tibet

499:-  
(595:-)

kudde Tibet

379:-  
(450:-)

hörnsoffa Glow med öppet avslut i tyg Troy ljusgrå 272x215/89 H85 8 795:- 
(10 995:-) Se alla tre utföranden med expressleverans på vår hemsida! nackkudde 
730:- mittarmstöd 730:-

hörnsoffa Mello med divan i tyg i färg antracit 
346x276/160 H97 15 990:-(19 565:-) Byggbar.

3-sitssoffa Gilbert i tyg Meda 201x85 H96  
6 995:- pris från 5 990:-

svensk-
tillverkad

"nyårsklipp" gäller till 15 jan 2018. 

(2 veckor)

(2 veckor)

fåtölj + pall                

2 995:-
(3 990:-) 329:-/mån*

snurrfåtölj Charlie med pall i grått 
tyg/svart konstläder med fot i krom 
70x109 H106 3 595:- (3 990:-)

Mästar
PRIS!

fåtölj + pall                

2 495:-
(3 495:-) 284:-/mån*

snurrfåtölj Marlon 
med pall i grått tyg 2 495:- 
(3 495:-) 

*Delbetala räntefritt i 3-23 månader vid köp om minimum 3 000:-. Fullständig info på www.mobelmastarna.se
3

HÖRNSOFFA GLOW
med öppet avslut i tyg Troy ljusgrå 272x215/89 H85
Se alla tre utföranden med expressleverans på vår hemsida. 

(10 995:-) 430:- /MÅN*
8 795:- leverans

(2 veckor)

Valfri matta 
halva priset 
när du köper 

symfoni-soffa

HALVA PRISET 
på valfri matta 

vid köp av SYMFONI-soffa

Xpress

Fira in nya året med en 
möbel som sätter guldkant 
på tillvaron. Passa på att 
fynda bland några av  
våra bästa erbjudanden! 
Välkommen in till butiken 
för att ta del av alla  
erbjudanden.

ww.mobelmastarna.seÅNGE

10 ÅRS
GARANTI*

Mästar
PRIS!

Mästar
PRIS!

soffa

6 995:-  
693:-/mån*

KAMPANJ!

13 990:-  

(16 450:-) 1 329:-/mån*

15 990:- (19 565:-)

1 599:-/mån*

Mästar
PRIS!

fåtölj + pall                

10 995:-
(15 140:-) 1 057:-/mån*

Xpress
leverans

Xpress
leverans

hörnsoffa                

8 795:-
(10 995:-) 857:-/mån*

svängd soffa                

6 990:-
(10 075:-) 692:-/mån*

böjträfåtölj Patronen i fårskinn med stomme i oljad ek. fåtölj 
67x82 H99 11 310:- pall 47x45 H38 3 830:- Fårskinn i grått, koks 
eller nougatfärg. Finns även stomme i björk.

satsbord
795:-/set 

satsbord Weekday i svartlack med ben 
i metall ø60(ø50) H48(45) eller 45(40)
x45(40) H53(45) 795:- 

svängd 3-sistsoffa Ilse i tyg  
Delight 246x106 H84  6 990:- (10 075:-)

skinnfäll Tibet 70x100 499:- (595:-) kudde Tibet i 
fårskinn med fjäderinnerkudde 45x45 379:- (450:-)

fåtölj 
3 790:- 
402:-/mån*

fåtölj Point i tyg Eros 85x87 H102 
3 790:- pall 1 650:- 

lift-up bord

1 990:-  
(2 590:-)

lift-up bord Skänninge i svart stenlack eller vit melamin 
116x59 H45/61 eller 76x76 H45/61 1 990:- (2 590:-)

   våra bästa

 klipp

Valfri matta 
halva 
priset 

när du köper 
symfoni-soffa

takkrona Phärlig
1 395:-

hörnsoffa Symfoni med divan i tyg Bari antracit 
244x314 H86 13 990:- (16 450:-) 2,5-sitssoffa  
med öppet avslut 269x205 H86 9 995:-  
(12 440:-)  nackkudde 730:-  
förvaringsficka 295:-

fäll Tibet

499:-  
(595:-)

kudde Tibet

379:-  
(450:-)

hörnsoffa Glow med öppet avslut i tyg Troy ljusgrå 272x215/89 H85 8 795:- 
(10 995:-) Se alla tre utföranden med expressleverans på vår hemsida! nackkudde 
730:- mittarmstöd 730:-

hörnsoffa Mello med divan i tyg i färg antracit 
346x276/160 H97 15 990:-(19 565:-) Byggbar.

3-sitssoffa Gilbert i tyg Meda 201x85 H96  
6 995:- pris från 5 990:-

svensk-
tillverkad

"nyårsklipp" gäller till 15 jan 2018. 

(2 veckor)

(2 veckor)

fåtölj + pall                

2 995:-
(3 990:-) 329:-/mån*

snurrfåtölj Charlie med pall i grått 
tyg/svart konstläder med fot i krom 
70x109 H106 3 595:- (3 990:-)

Mästar
PRIS!

fåtölj + pall                

2 495:-
(3 495:-) 284:-/mån*

snurrfåtölj Marlon 
med pall i grått tyg 2 495:- 
(3 495:-) 

*Delbetala räntefritt i 3-23 månader vid köp om minimum 3 000:-. Fullständig info på www.mobelmastarna.se
3

med divan i tyg Bari antrcit 244x314 H86

HALVA PRISET
på valfri matta

vid köp av 
SYMFONI

REA

UPP TILL 24 MÅNADERS RÄNTEFRITT!

www.blomsterbergs.se

MASSOR MED REAFYND HOS BLOMSTERBERGS I ESLÖV!

SNURRFÅTÖLJ HAMILTON
med pall i fårskinn.77x88 H104.
Sits och rygg i formgjuten kallskum.
LAGERVARA! HÄMTPRIS!

(14 480:-) 482:- /MÅN*

9 990:-

nyhet!
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mig först. Jag hade svårt för litteratur 
och språk. Litteratur är viktigt i Iran, 
men jag kunde inte ta det till mig. I ma-
tematiken såg jag en logik och utmana-
des av att lösa problem, säger hon.

2008 skrev hon kontrakt med en klubb 
i Danmark och flyttade till Lund för att 
samtidigt kunna fortsätta sina matema-
tikstudier.

– Jag gillade direkt att bo här. Det var 
avslappnat, lugnt, ren luft och jag gilla-
de att jag kunde ta mig fram med cykel 
och tåg. Det var en stor kontrast till Te-
heran där jag upplever en större stress, 
berättar hon.

I några år levde drömmen om att 
spela i OS i Rio 2016, men en knäskada 
satte stopp för den planen.

2010 blev hon huvudtränare för Lugi 
Badminton och ett år senare började 
hon också spela för klubben.

– Jag tycker mycket om andan i klub-

ben. Vi hjälps alla åt och supportar var-
andra. Visionen i Lugi Badminton är  
att alla ska kunna spela på sin egen nivå 
– från motionär till elit.

Under de senaste åren har medlems-
antalet växt kraftigt: från att ha haft ett 
tävlande seniorlag och ett juniorlag har 
klubben i dag hela fem lag i olika divi-
sioner.

– Om vi hade haft en egen hall hade vi 
kunnat växa ännu mer. Men som det 
ser ut nu har vi inte de möjligheterna, 
säger hon.

Med två mastersexamina i bagaget la-
de hon förra året fram sin doktorsav-
handling. I korthet handlar studien om 
att utveckla statistiska modeller som 
kan rekonstruera vegetationen från 
6 000 år sedan fram till i dag med ut-

gångspunkt i fossil- och pollen-data 
som plockas från sjöar.

Nu har Behnaz Pirzamanbin en 
forskningstjänst på Danmarks Teknis-
ke Universitet som en del av ett stort 
EU-projekt, Databio, i samarbete med 
ESA (European Space Agency). Upp-
giften är att utveckla matematiska mo-
deller och appar för att upptäcka för-
ändringar i satellitbilder. Resultaten 
kan användas när miljömässiga och 
ekonomiska beslut ska fattas.

Hon talar engagerat om sin forskning. 
Samtidigt är det tydligt att badminton 
är en stor passion. Under helgens täv-
ling ska hon coacha, men också spela 
både mix och dubbel.

– Det är fantastiskt kul att vi har Swe-
dish Open i Lund – den enda interna-
tionella tävlingen i Sverige. Vi väntar 
uppemot 250 spelare. Jag hoppas att 
Lundaborna tar chansen att komma till 
Arenan och se badminton på mycket 
hög nivå. 

Matematiker med  
många bollar i luften
Behnaz Pirzamanbins vardag genomsyras av två parallella spår:  
matematik och badminton. Vid sidan om forskarkarriären kombinerar  
hon eget spelande med uppdraget som huvudtränare i Lugi Badminton. 
Just nu förbereder hon sig för Swedish Open som hålls i Lund i helgen. 

Förmiddagens badmintonträning är 
just avklarad när vi möts över en kopp 
kaffe. Efteråt ska hon åka hem för att 
jobba några timmar innan det är dags 
för badminton igen – i rollen som 
coach i Lugi Badminton.

– Jag trivs med att coacha andra. Ge-
nom att se andras svagheter och styr-
kor och arbeta med dem, utvecklas jag 
själv som spelare, säger hon.

Badminton har varit Behnaz Pirza-
manbins sport i många år. Hon växte 
upp i Iran med föräldrar och en äldre 
bror. Mamman spelade badminton på 
hög nivå och som liten fick Behnaz 
följa med på tävlingar och träningar. I 
femårsåldern började hon spela själv, i 
tonåren nådde hon stora framgångar 
och 2007 rankades hon som nummer 
98 i världen. Samtidigt var hon inriktad 
på att studera matematik, ett ämne 
som hon fastnade för i skolan.

– Det var geometrin som fångade 

Checklistan

Namn:  Behnaz  
Pirzamanbin.
Ålder: 32 år.
Familj: Sambo, föräldrar 
i Kanada, bror i Schweiz.
Bor: I centrala Lund.
Gör: Matematiker,  
badmintonspelare,  
huvudtränare i Lugi 
Badminton.
Fritid: Gör konstverk  
i tekniken marquetry  
–  bitar av trä som  
limmas i mönster. 
Aktuell: I Swedish Open 
den 18–21 januari i Spar-
banken Arena Skåne.

”Bilden är från tävlingen SJT 
Småland som hölls nyligen 
där jag och Nils Ihse (på 
bilden) vann silver i blandad 
dubbel. I samma tävling vann 
jag guld i dubbel med Emelie 
Borgstedt.

Badminton är en rolig 
sport: du blir snabb, smidig, 

och stark. Du får bra reak-
tionsförmåga, uthållighet 
och du lär dig tänka som en 
schackspelare. Så, om du 
vill ha roligt och utveckla 
olika förmågor hos dig själv, 
ta bara racketen, gå till en 
badminton hall och börja 
spela!”

MIN BILD

LUND PORTRÄTTET

”Visionen i Lugi  
Badminton är att  
alla ska kunna spela 
på sin egen nivå – från 
motionär till elit.”

Snabbhet, smidighet, styrka

CECILIA LINDBERG

 

cecilia@tidningenhalla.se

@hallalund 
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På upptäcksfärd  
i vinterlandskapet

Historiska hus.
FOTO: @EVADAVIDSSON9 

Frostbitet.
FOTO: @ANNA_ALFRIDA 

Vintermönster.
FOTO: @FLEJEN51 

Historiska vingslag?
FOTO: @EDBORN 

Naturlig konst.
FOTO: @BETTYBETTY357 

Byggjättar.
FOTO: @R_JIVEGARD 

LUND INSTASTAN

När det magiska ljuset tränger fram
I en tid när ljusstrålar är extra välkomna blir @ullebullekakas bild från Skrylle 
en omedelbar favorit. Ljuset, skogen och den mjuka marken har fångats i en 
stämningsfylld bild som utses till veckans bästa. 

VECKANS BÄSTA

Visa din bild av Lund i Hallå! Följ @hallalund på Instagram  
och låt oss följa dig. Tagga sedan din bild #hallalund.  
Veckans bästa bild väljs ut av redaktionen och belönas  
med två trisslotter. 

Cityloppis 17 februari
Lördag 17 februari kl. 12-15 hälsar Lund Citysamverkan och Team Rynkeby - God Morgon Lund 

välkommen till Cityloppis i Stadshallen. Du bokar ditt bord på www.lundcity.se.  Det finns ett  

begränsat antal platser - först till kvarn! Bordet kostar 100 kr vilket oavkortat tillfaller Team Rynkeby -  

God Morgon Lunds insamling till Barncancerfonden. Team Rynkeby - God Morgon Lund säljer kaffe 

och kakor.  På plats finns även Crafoord Auktioner som bjuder på värdering.  Varmt välkomna!

Lexis Papper 
Kapellet  

Paradisgatan 5 Lund  

www.lexis.se

 info@lexis.se

Nu stänger vi vår butik 
på universitetsområdet 
och ger 30% rabatt 
på allt i butiken: pennor, 
block, pärmar, plastfickor, 
skrivbordstillbehör, mappar -
tusentals kontorsprodukter.

Öppet 
måndag-onsdag kl. 10-15 
och torsdag kl. 10-18

Utförsäljning
pennor & papper

30%
rabatt på allt!
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London Calling finns även 
som e-bok och går att bestäl-
la on demand, det vill säga 
att tryckeriet trycker upp 
boken efter beställning.

– Bokhandlarna tar inte in 
den i sina butiker. Det är  
i princip helt omöjligt att få 
in den på Akademibokhan-
deln. Så jag måste hitta egna 
kanaler att marknadsföra 
boken på. Då använder jag 
mig av Facebook, säger Lars 
Wirtén.

Att lägga ut hela boken på 
Facebook är någonting som 
han sig veterligen inte har 
hört talas om tidigare. Men 
då det är den plattform där 
många vistas kände han att 
han lika gärna kunde lägga 
ut boken där och inte bara 
använda kanalen som pr.

– Eftersom jag är egen- 
utgivare har jag ingen kvali-
tetsgaranti som ett förlag 
ändå är. En egen utgivare 
kan vara vad som helst, det 
kan vara rena skräpet. Så det 
känns rättvist att lägga ut 
den på Facebook så kan folk 
bilda sin egen uppfattning. 
Tycker man att den är bra 
och intressant, den här be-
rättelsen, så tror jag att man 
beställer den. För jag tror 
inte att någon vill sitta och 
läsa en hel bok på Facebook. 
Men vill man läsa den på  
Facebook så är man välkom-
men.

Under gymnasietiden till-
bringades en del tid i böck-
ernas värld och drömmen 
var att bli författare. Men 
när Lars skulle skriva själv 
tog det stopp.

– Jag var uppfylld av att 
man skulle skriva de stora 
romanerna om de stora livs-
frågorna. Men i 20-års- 
åldern började jag skriva  
poesi.

Han utbildade sig inom pr 
och kommunikation och 
skrev hela dagarna och upp-
täckte att det inte fanns en-
ergi att skriva efter arbetstid.

– Jag drev eget. Det kräv-
des mycket och så var jag 
småbarnförälder. Men 2011 
började jag känna att jag  
var ganska trött på att driva 
företag och byrå och nära att 
gå in i väggen. I samma veva 
träffade jag ett par kompisar 
som gick på författarskolan 
på Lunds universitet.

Deras erfarenhet av ut-
bildningen lockade Lars att 
söka dit och han sökte även 
till skrivarlinjen på Skurups 
folkhögskola. I ansökningen 
skulle han skicka in ett ar-
betsprov och skrivkrampen 
satte in igen. Men så kom 
han att tänka på en historia 
han hade börjat skriva flera 
år tidigare om två kompisar, 
Krille och Aron, som växer 
upp tillsammans i ett villa-
område utanför Stockholm 
i en frikyrklig miljö.

Han kom in i Skurup och 
satte som mål att skriva klart 
boken innan han slutade. 

– Jag var trött, slutkörd 
och kom direkt från kon-
sultlivet som är fullt av krav 
på att leverera hela tiden, 

Han släpper sin bok 
på sociala medier

London Calling 

4 Är en berättelse om 
frigörelse, identitet,  
vänskap, mobbing och 
barns utsatthet gentemot 
auktoriteter.
4 Boken finns att beställa 
på Bokus och Adlibris. 

LUND

Trots att inget förlag valde att ge ut boken fick Lars Wirtén god respons på den. Så pass att han valde att ge ut den själv. I fram-
tiden kan han använda responsen från allmänheten till att visa upp för förlagen som kan komma att ge ut hans böcker. 
 FOTO: CAROLINA SVENSSON

Att bli författare har alltid funnits i Lars 
Wirténs tankar och nu har han gett ut 
sin första bok, på Facebook. Med några 
dagars mellanrum lägger han ut debuten 
London Calling. 

landar i Skurup som är helt 
kravlöst. Det är upp till dig 
själv att leverera.

När utbildningen var klar 
var även den första boken 
färdigskriven. Redan från 
början planerade Lars en 
trilogi för att följa Krille och 
Aron in i vuxenvärlden och 

studier i Lund. Den and- 
ra boken, när vännerna är  
i 20-årsåldern, är klar men 
inte släppt.

CAROLINA SVENSSON
carolina@tidningenhalla.se
@hallalund

”Jag måste hitta 
egna kanaler att 
marknadsföra 
boken på.” 

Man behöver inte vara kändis 
för att vara med i Hallå!
Har du något att berätta? Hör av dig till redaktion@tidningenhalla.se
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Baskiska  
specialiteter  
till Saluhallen
Saluhallen har fått ett nytt 
tillskott, rapporterar Syd-
svenskan. Det är Baskien 
Pintxtos som drivs av Aitor 
Perez Arraiza, prisbelönt 
pintxoskock från Spanien.

Han och sambon Tamara 
Osorio Puente öppnade i vå-
ras ett pintxoscafé på By-
gatan i Genarp.

Där serveras anka, lax, 
tonfisk eller rostbiff på kna-
priga brödbitar, baskiska 
småkakor och en stadigare 
huvudrätt.

Verksamheten i Genarp 
kommer att drivas parallellt 
med det nya kaféet 

– Vi har bara det stängt 
tillfälligtvis medan vi startar 

här i Saluhallen, säger Aitor 
Perez Arraiza till Syd-
svenskan.

Tidigare har Aitor Perez 
Arraiza arbetat på restau-
rangen Nerua vid Guggen-
heimmuseet i Bilbao, 
restaurang Noma i Köpen-
hamn och hos krögaren 
Henrik Regnér, som äger 
Escama gastrobar i Malmö.

Dags för årets 
idrottsfest
Den 19 april är det dags för 
Idrottsfesten 2018 som hålls 
på Scandic Star Hotel i Lund 
och arrangeras av PIL – Pa-
raplyorganisationen för 
idrottsföreningar i Lund. 
Under kvällen delas en rad 
priser ut till aktiva och leda-
re som har utmärkt sig un-

der idrottsåret 2017. Fram 
till den 11 februari tar PIL 
emot nomineringar. En sär-
skild jury utser där efter sti-
pendiaterna bland de in-
komna förslagen. Försla-
genmejlas till: christer.
ljungquist@telia.com. På 
PIL:s webbsajt finns katego-
rier och mer information 
och vilka kriterier som ställs 
på pristagarna. 

Ja till idétävling  
om Observatoriet
Kommunstyrelsen har nu 
beslutat att det ska bli en 
idétävling för att bestämma 
vad som ska finnas i Obser-
vatoriet. Tävlingen beräk-
nas kosta cirka 100 000 kro-
nor att genomföra. 

Förslaget om en idétäv-

ling lades redan 2015 av 
Lunds dåvarande rödgrön-
rosa styre. Men något beslut 
togs aldrig. Nu blir tävlingen 
dock verklighet.

När tävlingen är genom-
förd blir det kommunstyrel-
sen som ska avgöra hur man 
går vidare i frågan.

Nya gästis  
växer fram
De första resultaten av reno-
veringen av Dalby gästis 
börjar synas, skriver Syd-
svenskan. I oktober hoppas 
ägarna att Dalby gästis ska 
vara öppet igen, då i en nya-
re och modernare version. 

En påtaglig skillnad som 
ses utifrån är att vinrankor-
na på fasaden är borta.

– När vi tog ner fönstren 

var vi tvungna att nästan 
rädda fasaden. Det gamla 
vildvinet, som är ett rådhus-
vin, har gått ganska hårt åt 
den, och vinstockarna var  
i dåligt skick. Vi har lämnat 
ett par grundstockar som vi 
hoppas ska ta sig igen, och 
det kommer de nog att göra 
för de är extremt stryktåliga, 
säger Sven Holmgren, delä-
gare för Dalby gästgivare-
gård.

När Gästis öppnar igen 
kommer restaurangen att ha 
ett stort rum istället för tre 
mindre. 

Vem som blir krögaren 
blir är inte klart, just nu letar 
ägarna efter någon som vill 
driva restaurangen ”med 
själ och hjärta”.

– Vi inreder restaurangen 
och hotellet efter den stil vi 

vill ha. Det ska inte vara en 
femte pizzeria i Dalby, det 
ska vara bra mat, bra råva-
ror, bra utbud, samtidigt 
som det inte är fine dining. 
Sedan får krögaren sätta sin 
touch, säger Sven Holm-
gren.

Aitor Perez Arraiza  har öppnat restaurangen Baskien Pintxos i Saluhallen i Lund. FOTO: TOM WALLVad ska det bli av det gamla Observatoriet? FOTO: MOA DAHLIN
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  TIPSA OSS!

Vad händer på stan? Har du 
öppnat en restaurang eller 
butik? Har en affär flyttat eller 
slagit igen? Hör av dig till oss 
så att fler får veta! Mejla till  
redaktion@tidningenhalla.se

  TIPSA OSS!

Vad händer på stan? Har du 
öppnat en restaurang eller 
butik? Har en affär flyttat eller 
slagit igen? Hör av dig till oss 
så att fler får veta! Mejla till  
lund@tidningenhalla.se

  TIPSA OSS!

Vad händer på stan? Har du 
öppnat en restaurang eller 
butik? Har en affär flyttat eller 
slagit igen? Hör av dig till oss 
så att fler får veta! Mejla till  
malmo@tidningenhalla.se

1 2017
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  TIPSA OSS!

Vad händer på stan? Har du 
öppnat en restaurang eller 
butik? Har en affär flyttat eller 
slagit igen? Hör av dig till oss 
så att fler får veta! Mejla till  
redaktion@tidningenhalla.se

  TIPSA OSS!

Vad händer på stan? Har du 
öppnat en restaurang eller 
butik? Har en affär flyttat eller 
slagit igen? Hör av dig till oss 
så att fler får veta! Mejla till  
redaktion@tidningenhalla.se

  TIPSA OSS!

Vad händer på stan? Har du 
öppnat en restaurang eller 
butik? Har en affär flyttat eller 
slagit igen? Hör av dig till oss 
så att fler får veta! Mejla till  
redaktion@tidningenhalla.se

LUND HÖRT OCH HÄNT

Var med och skapa framtidens Malmö.
Just nu söker vi bland annat trafikplanerare, 
landskapsarkitekter och ingenjörer.

malmo.se/om15år

När Liv och Gabriel
är 24 år får de se
resultatet av ditt 
nya jobb på
gatukontoret.
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20/1: Vattenpolo-slutspel på Högevallsbadet.
 FOTO: ALBIN BRÖNMARK

20/1: Bläck eller blod på Stadsteatern. FOTO: MARKUS GÅRDER 20/1: Lär dig grunderna i släktforskning på Stadsbiblioteket.
 FOTO: FREDRIK JOHANSSON 

18  TORSDAG
 Shrek – musikalen 

Var: Lunds stadsteater.
När: Klockan 19. Även 19/1 klockan 19.
Följ med på träsktrollet Shreks resa. En musikal 
för alla åldrar. Arr: Pipedream & Julius  
Production. Förköp. 

18  TORSDAG
 Thursday sessions:  

 Film
Var: Skissernas museum, Finngatan 2.
När: Klockan 19-20.30. 
Sista chansen att se Thomas Riedelsheimers 
hyllade dokumentär om Andy Goldsworthy  
från 2001. Inträde.

18  TORSDAG
 Musikal: Rävjakten

Var: Genarps bibliotek, Tagholmsvägen 17.
När: Klockan 9.
Studenter från Eslövs Folkhögskolas musikal-
linje framför en musikal baserad på Sven Nord-
qvists bok. För barn 3–9 år.

18  FREDAG
 After dagis

Var: Vinterkupolen, Stortorget.
När: Klockan 16–18.
Dansa i vinterkupolen. Möt Anna från Frost  
och få ditt ansikte målat precis som du vill. 

20 LÖRDAG 
 Föredrag 

Var: Vänskapens hus, Bredgatan 19.
När: Klockan 19.
Monica Håkansson berättar om psalmför-
fattaren Anders Frostenson – vår tids Wallin. 
Servering från klockan 18.30.

20  LÖRDAG
 Kul i vinterkupolen

Var: Vinterkupolen, Stortorget.
När: Klockan 11–16.
Spåra djur, delta i ett pjäxlopp, spika upp en tes 
eller se en danshow. För mer info, se vinterlund.
se.

20  LÖRDAG
 Lördagsjazz

Var: Restaurang Viva, Karhögstorg 10 E.
När: Klockan 20.
Jazz med ”Viva 2018 Opening Band”: Per  
Högberg, Hans-Inge Magnusson, Göran Schelin 
och Janne Jansson.

20  LÖRDAG
 Vattenpolo 

 – slutspel
Var: Högevallsbadet, Stadsparksgången.
När: Klockan 9–19.30. Även söndag samma tid.
De bästa svenska juniorlagen gör upp om guldet 
i juniormästerskapsslutspelen i vattenpolo.

20  LÖRDAG
 Konsert 

 på biblioteket
Var: Södra Sandby bibliotek, Fritidsgatan 2.
När: Klockan 14.
Musiker från Engers musikinstitut bjuder på 
härlig musik.

20  LÖRDAG
 Släktforskningens dag

Var: Lunds stadsbibliotek, S:t Petri Kyrkogata 6.
När: Klockan 10–14.
Visning av databaser och släktforsknings-
program. Starthjälp för nybörjare. Erfarna  
släktforskare ger vägledning.

20  LÖRDAG
 Bläck eller blod

Var: Lunds Stadsteater, Killiansgatan 13.
När: Klockan 19.
En nyskriven musikal som utspelar sig i slutet  
av 1700-talet. Med Anders Ekborg och Lina 
Englund. 

20  LÖRDAG
 Klubb 

 Plektrum
Var: Mejeriet, Stora Södergatan 64.
När: Klockan 13–16.
Anna Lunds Hurrakel och vibrafonisten  
Mattias Ståhl. Förköp/Inträde.

21  SÖNDAG
 Möt Martin Luther 

 och Katarina von Bora
Var: Hypoteket, Kyrkogatan 13.
När: Klockan 17.
Ät middag med en förrymd munk och en  
förrymd nunna till medeltida musik. Förköp.

21  SÖNDAG
 Balett – live från Bolsjoj

Var: Biograf Kino, Kyrkogatan 3.
När: Klockan 16.
Romeo och Julia av Prokofjev, en av världens 
mest populära baletter, sänds live från Bolsjoj  
i Moskva. Förköp.

21  SÖNDAG
 Sista dagen-visning

Var: Kulturen, Tegnérsplatsen 6.
När: Klockan 13.30.
Visning av den senegalesiska fotografen Omar 
Victor Diops porträtt i utställningen The Studio 
of Vanities. Utställningens sista dag.

21  SÖNDAG
 Räven i den kolsvarta natten

Var: Stenkrossen, Kastanjegatan 13.
När: Klockan 14.
Teater Pero spelar en varm och pyttelite otäck 
pjäs om att få komma in i värmen. Ålder: 2,5–5 år. 
Förköp.

21  SÖNDAG
 Jesus i världen

Var: Allhelgonagården.
När: Klockan 11.30.
Samtal med Hans Olsson och Aron Engberg, 
forskare i global kristendom med interreligiösa 
relationer. Lunch till självkostnadspris.

22  MÅNDAG
 LKMS 

 Spelafton
Var: Magle konserthus, Magle Stora Kyrkog. 4.
När: Klockan 19.
Kungsbacka Piano Trio: Malin Broman, Jesper 
Svedberg och Simon Crawford-Phillips. Förköp.

22  MÅNDAG 
 Måndagsklubben

Var: Tiny Lumberjack, Karl XI-gatan/Fredsg.
När: Klockan 19.
Anders Lenhoff som bland annat regisserat 
Kvarteret Skatan talar på ämnet ”Humorteori  
– en tråkig föreläsning om roliga historier.”

23  TISDAG
 Musikal: Rävjakten

Var: Norra fäladens bibliotek, Svenshögsv. 25.
När: Klockan 9.30
Studenter från Eslövs Folkhögskolas musikal-
linje framför en musikal baserad på Sven Nord-
qvists bok. För barn 3–9 år.

23  TISDAG 
 Botans vänner: Föredrag

Var: Hörsal 128, Stora Algatan 4.
När: Klockan 17.30.
Bente Eriksen berättar om växternas  
försvarsmekanismer. Nya och gamla  
medlemmar hälsas välkomna. 

23  TISDAG 
 Småbarnssagor

 i Sagoskåpet
Var: Lunds stadsbibliotek,
När: Klockan 10.
Anna läser Lilla Spöket Laban, av Inger  
och Lasse Sandberg. För barn i åldern 2–3 år.

24 ONSDAG
 Sagor, språk 

 och rollspel
Var: Dalby bibliotek, Allégatan 1 A.
När: Klockan 16.
Sagostund på svenska och det romska språket 
lovari, pyssel. För alla barn och deras föräldrar.

!! TIPSA OSS
 ... om lokala arrangemang

När: Senast måndag tio dagar före  
publiceringsdatum. 
Hur: Mejla lund@tidningenhalla.se.
Skriv ”Kalendarium” i ämnesraden. Ange tid, 
plats samt kort information om eventet.

21/1: Räven i den kolsvarta natten på Stenkrossen.  
 FOTO: JONAS JÖRNEBERG

23/1: Bente Eriksen föreläser för Botans vänner.
 FOTO: INGEMAR D KRISTIANSEN

23/1: Småbarnssagor på Stadsbiblioteket.
 FOTO: ROLAND BENGTSSON

LUND KALENDARIET
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Nytt ridhus kan vara klart 2020
Om drygt två år kan den nya 
ridanläggningen på Ladu-
gårdsmarken vara klar. Men 
kommunen ska inte bygga 
stall åt de privatägda häs-
tarna. Det slog kultur- och 
fritidsförvaltningen fast  
i veckan som gick.

Frågan om ett nytt ridhus 
i Lund har tröskats i de olika 
kommunala instanserna i 
över ett decennium. Tanken 
är att ersätta ridhuset på 
Smörlyckan.

I höstas vann detaljplanen 
för en ny ridanläggning på 
Ladugårdsmarken norr om 
Norra Fäladen laga kraft. Nu 
tänker kultur- och fritids-
nämnden lägga en beställ-
ning på ett ridhusbygge där.

Enligt planerna ska där 
Lunds civila ryttarförening, 
LCR, hyra den nya ridan-
läggningen av kommunen. 
Det ska också vara möjligt 
för kommunens andra ryt-

tarföreningar att hyra in sig.
Men Lunds kommun tän-

ker inte bygga stall åt de pri-
vatägda hästar, som LCR:s 
medlemmar idag har på  
ridhuset. Det bedöms inte 
ligga inom den kommunala 
kompetensen att bygga stall 
för privata hästar, då detta 
är en konkurrensutsatt 
marknad.

Däremot kan kommunen 
upplåta mark om förening-
en själv vill bygga stall och 
LCR hoppas därför hitta ex-
terna finansiärer som kan 
hjälpa föreningen med det.

Enligt en preliminär tids-
plan ska den nya anlägg-
ningen stå klar 1 juni 2020.

Frågan ska diskuteras  
av politikerna i kultur- och 
fritidsnämnden i veckan. 
Den går sedan vidare till 
kommunstyrelsen innan 
kommunfullmäktige fattar 
slutgiltigt beslut.

Lundaforskare får pengar  
till cancerforskning
Lundaforskaren Alexander 
Pietras får drygt två miljo-
ner kronor till sitt sökande 
efter nya behandlingar mot 
den aggressiva och svårbe-
handlade formen av hjärn-
tumör, glioblastom.

Pengarna kommer från 
Barncancerfonden, som 
precis fördelat 120 miljoner 
kronor i forskningsanslag. 
Drygt 20 går till forskare  
i Skåne. Alexander Pietras 
projekt får 2,1 miljoner.

– Det känns jättekul för-
stås, särskilt eftersom ansla-
get innebär en höjning av 
vårt tidigare bidrag från 
Barncancerfonden. Det är 

ett kvitto på att Barncancer-
fonden tror på det arbete 
min forskargrupp har lagt 
ner under de senaste tre 
åren och gör att vi kan satsa 
vidare med ännu större 
kraft, säger Alexander Pie-
tras till Sydsvenskan. 

36-årige Alexander Pie-
tras började med cancer-
forskning år 2005. Sedan 
2015 har han en egen fors-
kargrupp. 

I dag består den av fem 
personer som har sin arbets-
plats på Medicon village  
och ingår i den medicinska 
fakulteten vid Lunds uni-
versitet.

20 januari
kl. 14.00 i Allhelgonakyrkan 

Matinékonsert 
”Give us peace”

Musik av
Ingvar Lidholm, Nils Tykesson,  

Johan-Magnus Sjöberg, Stefan Klaverdal  
och Jan Sandström

Mattias Rodrick, cello 
Allhelgona Motettkör 

Johan-Magnus Sjöberg, dirigent 
Kristina Nielsen-Jerneck, diktläsning

Fri entré

Vill du annonsera? 
Kontakta mig!

LUND

Angelica Green
073-157 45 98

angelica@tidningenhalla.se

LUND VECKAN SOM GICK

Ditt bidrag behövs för 
att hålla Sverige rent. 
Swisha till 90 02 817.  
PlusGiro: 90 02 81-7.
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Lyxig & snabb vintermat
Broccolirisotto med taleggio
I Italien äter man risotton som en förrätt, men en krämig risotto 
klarar sig också utmärkt på egen hand som varmrätt.

4 PORTIONER
4 dl risottoris
250 g färsk broccoli
olivolja
2 vitlöksklyftor, hackade
1 krm chiliflakes
1 dl hackad bladpersilja
2 tärningar kycklingbuljong
8 dl vatten
1 gul lök
2 dl vitt vin
2 msk smör
200 g taleggio
salt
svartpeppar, nymald

1 Ansa broccolin och dela 
buketten i små buketter. Skär 
stjälken i små bitar.
2 Fräs broccolistjälkarna  
i olivolja tillsammans med  
vitlök och chili i några minuter. 
Ta från värmen och blanda  
i persilja.
3 Koka upp buljongen i vattnet 
och håll den varm.
4 Skala och hacka löken. Fräs 
den i olivolja i en gryta utan 

att den tar färg. Tillsätt riset 
och låt det fräsa med under 
omrörning tills det är blankt. 
Häll på vinet och låt det nästan 
koka in.
5 Häll på så mycket varm 
buljong att riset täcks och låt 
vätskan koka in. Fortsätt  
sedan att koka risotton på det-
ta sätt: Späd med lite buljong  
i taget och låt den koka in innan 
mer tillsätts. Rör om regelbun-
det. Koka tills riset är nätt och 
jämnt mjukt, i cirka 20 minuter. 
Risotton ska vara krämig, men 
riskornen ska fortfarande ha en 
fast kärna i mitten.
6 Blanda i råa broccolibuket-
ter och stekta stjälkar när 
cirka 4 minuter av koktiden 
återstår.
7 Ta risotton från värmen och 
blanda i smör och ostbitar. 
Smaka av med salt och pep-
par. Låt risotton vila under lock 
någon minut. Späd eventuellt 
med hett vatten, risotton ska 
vara krämig.

Broccolisoppa med bönor och krutonger
Genom att mixa bönor tillsammans med broccolin får du på ett 
enkelt och hälsosamt sätt en krämig soppa. För den som vill ute-
sluta brödet passar det också bra att ringla lite olivolja i soppan 
och strö på rostade pinjenötter, riven pecorino och basilikablad.

4 PORTIONER
Broccolisoppa:
500 g färsk broccoli
1 gul lök
2 vitlöksklyftor olivolja
1 liter vatten
2 tärningar grönsaksbuljong
1 burk cannellini– eller  
små vita bönor, 400 g
Salt
Svartpeppar, nymald
Krutonger:
2 rejäla skivor bondbröd
1 vitlöksklyfta, pressad
50 g pinjenötter
olivolja
1 kruka färsk basilika
1 dl grovriven pecorino eller 
parmesanost

1 Skala och hacka lök och vit-

lök. Skär broccolin i bitar, skiva 
stammen.
2 Mjukstek lök och vitlök i 
olivolja utan att det tar färg. 
Tillsätt broccolin och låt fräsa 
med någon minut. Häll på  
vatten och buljong. Koka  
under lock tills broccolin är 
mjuk, i 12–15 minuter.
3 Skölj bönorna och låt rinna 
av. Blanda ner dem i soppan 
när ungefär hälften av kokti-
den är kvar.
4 Mixa soppan slät. Smaka av 
med salt och peppar.
Krutonger: 
5 Skär brödet i tärningar. Stek 
bröd, vitlök och pinjenötter i 
olivolja tills det har fin färg.
6 Ta från värmen och blanda i 
strimlad basilika och ost.

Cajun black bean burger
Burgare med nötfärs och svarta bönor, kryddade med rökt paprika-
pulver. BBQ-sås och en krämig avokadoröra gör rätten extra läcker.

4 STYCKEN
500 g nötfärs
½ paprika
½ rödlök
½ dl ströbröd
1 ägg
1 tsk rökt paprikapulver
1 tsk salt
125 g kokta svarta bönor
smör till stekning
salt, malen svartpeppar
Avokadoröra:
2 avokado, mjuka
½ dl crème fraiche
1–2 vitlöksklyftor, finhackade
1 krm salt
Tillbehör:
4 hamburgerbröd  
(briochebröd)
1 gemsallad
8 tomatskivor
½ gul lök, skivad
1 dl BBQ-sås

1 Lägg färsen i en bunke.
2 Skär paprikan och rödlöken  
i bitar, mixa bitarna och låt 
dem rinna av i en sil.
3 Blanda ströbröd, ägg och 
de mixade grönsakerna i en 
liten skål.
4 Blanda ihop alla ingredienser. 
Sätt plastfilm över bunken och 
ställ in färsen i kylen i 30 minuter.
5 Forma till fyra burgare och 
stek burgarna i smör. Salta och 
peppra.
Avokadoröra:
6 Mosa ihop avokado och 
crème fraiche.
7 Rör i vitlök och salt.
Servering:
8 Grilla hamburgerbröden el-
ler stek dem i en stekpanna. 
Lägg i sallad, tomat och lök-
ringar i hamburgerbröden. 
9 Lägg på burgarna, BBQ-sås 
och avokadoröra.

Härliga vinterrätter med mycket färg och smak. Det bästa är att 
ingen av rätterna tar lång tid att laga. Perfekt till både vardag & fest!

Recept: CAROLINE HOFBERG OCH ELISABETH JOHANSSON

En knaprig krutongpesto är gott att toppa soppan med. 
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Blanda i de råa broccolibuketterna när cirka fyra minuter återstår av koktiden.

Svarta bönor, paprikapulver och avokado ger burgaren karaktär.

FOTO: OVE LINDFORS

MAT & DRYCK VARDAG & FEST

Lyxiga och snabba rätter
Broccolirisotto med taleggio
I Italien äter man risotton som en förrätt, men en krämig risotto 
klarar sig också utmärkt på egen hand som varmrätt.

4 portioner
4 dl risottoris
250 g färsk broccoli
olivolja
2 vitlöksklyftor, hackade
1 krm chiliflakes
1 dl hackad bladpersilja
2 tärningar kycklingbuljong
8 dl vatten
1 gul lök
2 dl vitt vin
2 msk smör
200 g taleggio
salt
svartpeppar, nymald

1 Ansa broccolin och dela 
buketten i små buketter. Skär 
stjälken i små bitar.
2 Fräs broccolistjälkarna  
i olivolja tillsammans med  
vitlök och chili i några minuter. 
Ta från värmen och blanda  
i persilja.
3 Koka upp buljongen i vattnet 
och håll den varm.
4 Skala och hacka löken. Fräs 
den i olivolja i en gryta utan 

att den tar färg. Tillsätt riset 
och låt det fräsa med under 
omrörning tills det är blankt. 
Häll på vinet och låt det nästan 
koka in.
5 Häll på så mycket varm 
buljong att riset täcks och låt 
vätskan koka in. Fortsätt  
sedan att koka risotton på det-
ta sätt: Späd med lite buljong  
i taget och låt den koka in innan 
mer tillsätts. Rör om regelbun-
det. Koka tills riset är nätt och 
jämnt mjukt, i cirka 20 minuter. 
Risotton ska vara krämig, men 
riskornen ska fortfarande ha en 
fast kärna i mitten.
6 Blanda i råa broccolibuket-
ter och stekta stjälkar när 
cirka 4 minuter av koktiden 
återstår.
7 Ta risotton från värmen och 
blanda i smör och ostbitar. 
Smaka av med salt och pep-
par. Låt risotton vila under lock 
någon minut. Späd eventuellt 
med hett vatten, risotton ska 
vara krämig.

Broccolisoppa med bönor och krutonger
Genom att mixa bönor tillsammans med broccolin får du på ett 
enkelt och hälsosamt sätt en krämig soppa. För den som vill ute-
sluta brödet passar det också bra att ringla lite olivolja i soppan 
och strö på rostade pinjenötter, riven pecorino och basilikablad.

4 portioner
Broccolisoppa:
500 g färsk broccoli
1 gul lök
2 vitlöksklyftor olivolja
1 liter vatten
2 tärningar grönsaksbuljong
1 burk cannellini – eller  
400 g små vita bönor
salt
svartpeppar, nymald
Krutonger:
2 rejäla skivor bondbröd
1 vitlöksklyfta, pressad
50 g pinjenötter
olivolja
1 kruka färsk basilika
1 dl grovriven pecorino eller 
parmesanost

1 Skala och hacka lök och vit-

lök. Skär broccolin i bitar, skiva 
stammen.
2 Mjukstek lök och vitlök i 
olivolja utan att det tar färg. 
Tillsätt broccolin och låt fräsa 
med någon minut. Häll på  
vatten och buljong. Koka  
under lock tills broccolin är 
mjuk, i 12–15 minuter.
3 Skölj bönorna och låt rinna 
av. Blanda ner dem i soppan 
när ungefär hälften av kokti-
den är kvar.
4 Mixa soppan slät. Smaka av 
med salt och peppar.
Krutonger: 
5 Skär brödet i tärningar. Stek 
bröd, vitlök och pinjenötter i 
olivolja tills det har fin färg.
6 Ta från värmen och blanda i 
strimlad basilika och ost.

Cajun black bean burger
Burgare med nötfärs och svarta bönor, kryddade med rökt paprika-
pulver. BBQ-sås och en krämig avokadoröra gör rätten extra läcker.

4 stycken
500 g nötfärs
½ paprika
½ rödlök
½ dl ströbröd
1 ägg
1 tsk rökt paprikapulver
1 tsk salt
125 g kokta svarta bönor
smör till stekning
salt, malen svartpeppar
Avokadoröra:
2 avokado, mjuka
½ dl crème fraiche
1–2 vitlöksklyftor, finhackade
1 krm salt
Tillbehör:
4 hamburgerbröd  
(briochebröd)
1 gemsallad
8 tomatskivor
½ gul lök, skivad
1 dl BBQ-sås

1 Lägg färsen i en bunke.
2 Skär paprikan och rödlöken  
i bitar, mixa bitarna och låt 
dem rinna av i en sil.
3 Blanda ströbröd, ägg och 
de mixade grönsakerna i en 
liten skål.
4 Blanda ihop alla ingredienser. 
Sätt plastfilm över bunken och 
ställ in färsen i kylen i 30 minuter.
5 Forma till fyra burgare och 
stek burgarna i smör. Salta och 
peppra.
Avokadoröra:
6 Mosa ihop avokado och 
crème fraiche.
7 Rör i vitlök och salt.
Servering:
8 Grilla hamburgerbröden el-
ler stek dem i en stekpanna. 
Lägg i sallad, tomat och lök-
ringar i hamburgerbröden. 
9 Lägg på burgarna, BBQ-sås 
och avokadoröra.

Härliga vinterrätter med mycket färg och smak. Det bästa är att ingen 
av rätterna tar lång tid att laga. Perfekt till både vardag och fest!

Recept: CAROLINE HOFBERG OCH ELISABETH JOHANSSON

En knaprig krutongpesto är gott att toppa soppan med. 
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Blanda i de råa broccolibuketterna när cirka fyra minuter återstår av koktiden.

Svarta bönor, paprikapulver och avokado ger burgaren karaktär.

FOTO: OVE LINDFORS

MAT & DRYCK VARDAG & FESTLUND MAT
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LUND VIN

Välj vin till vegetariskt  
Hjälp med vin av 
gewürztraminer?
Jag har fastnat för vitt 
vin gjort av gewürz-
traminer, men jag är 
ganska ensam om det... 
Jag brukar köpa Gus-
tave Lorentz Gewürz-
traminer från Alsace. 
Kan du tipsa om något 
annat?  

Cecilia

Svar: Ja, viner gjorda av 
gewürztraminer brukar 
vara en vattendelare.
Smaken är ju mycket  
karaktäristisk med de 
tydligt kryddiga, lite  
parfymerade dragen av 
rosor, honung och gula 
russin. Fruktsyran är  
oftast ganska låg. Viner-
na från Alsace är mest 
kända, men testa gärna 
det chilenska Las Mulas 
Gewürztraminer 2016 
(6021). Det kostar 89 kro-
nor och är lite lättare och 
torrare i stilen än alsace-
vinet du brukar köpa. 
Rökt lax brukar passa till 
vinets kryddiga karaktär.  

Vin till vego – funkar det? Absolut! Vinexeperten  
Gunilla Hultgren Karell listar sju finfina kombinationer.

Gunilla Hultgren Karell har 
 arbetat som vinskribent  
i 17 år och provar regelbundet 
Systembolagets vinsortiment .

LÄSARFRÅGAN

Mejla din fråga till  
vin@tidningenhalla.se

Vitt Orballo Albariño 2016 
(2696) Spanien, 98 kronor

Ungt och friskt  med toner 
av melon, päron 
och syrliga citrus-
frukter. Mycket 
gott till nykokta 
kronärtskockor 
med citronsmör.

Mousserande Vilarnau Brut 
Nature Organic (7731)  
Spanien, 85 kronor

Ekologisk cava 
med äpplig  
fräschör, inslag av 
mandel och citrus. 
Gärna till rostade 
mandlar och rot-
fruktschips

Vitt Glen Ellen Chardonnay 
Reserve 2015 (7046)  
USA, 79 kronor

Generöst med drag 
av tropiskt frukt, 
vanilj och nötter 
och bra friskhet. 
Passar till rostad 
sötpotatis med  
vitlökscrème.

Rött Torres Coronas  
Tempranillo 2014 (6996) 
Spanien, 79 kronor 

Kryddigt och gene-
röst med toner av 
saftiga plommon, 
aningen vanilj och 
fin fräschör. Gott  
till ugnsrostade  
rotsaker med  
fetaost.  

Rött Montepulciano 
d’Abruzzo Bianchi 2016 
(7126) Italien, 75 kronor

Piggt och mjukt 
ekovin med inslag 
av körsbär och lite 
lakrits. Till vege-
tarisk lasagne med 
en grönsallad. 

Rött Château de Pierreux 
2016 (2293) Frankrike, 109 
kronor

Generöst  
beaujolaisvin  
i mjuk stil med 
friska toner av 
skogsbär, örter 
och saftiga  
plommon. Passar 
till en getostpaj 
med rosmarin 
och rödbetor. 

Mousserande Boschendal Brut 
Chardonnay Pinot Noir (7889) 
Sydafrika, 105 kronor

Fräscht bubbel med 
toner av äpplen, citrus 
och lite bröd. Bra aptit-
retare tillsammans med 
frasigt panerad  
minimozzarella.

Veckans 
favorit

MAT & DRYCK VIN

GUNILLA HULTGREN KARELL
Vinexpert

.

Vin till vego – funkar det? Absolut! Vinexperten  
Gunilla Hultgren Karell listar sju fina kombinationer.

Funderar ni på att göra ett stambyte? 
Tänk på att relining är ett tidsbesparande alternativ!

Du vet väl att ni kan relina i stället för 
att göra ett traditionellt stambyte?

AvloppsJouren tillhandahåller 
relining både med fl exibelt foder 

(strumpa)  och sprayteknik.

Fördelarna med relining jämfört 
med en traditionell reno vering är 
de betydligt lägre kostnaderna, 

det minimala avfallet, 
de minimala störningarna för de 
boende samt att det går avsevärt 

mycket snabbare än ett tradi-
tionellt stambyte.

Välkommen att kontakta 
oss för mer information.

SVERIGES
TV-INSPEKTIONSFÖRETAGVi
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VÅRA TJÄNSTER – ERA FÖRTJÄNSTER

www.avloppsjouren.seHela södra Sverige är vår arbetsplats. www.avloppsjouren.seHela södra Sverige är vår arbetsplats.
25 000 kunder i Skåne kan inte ha fel 

– vi är specialister på avlopp! Alla våra reliningstekniker är 
auktoriserade enligt IST-metoden.



12 17–23 januari 2018

Halla 180117 LU A12

LUND VI TESTAR

Bästa formulan för 
matta röda läppar 
Unna dig själv ett lyxigt rött läppstift som 
snabbt förvandlar vardagslooken till en snygg 
festmakeup. Rätt färg på läppstiftet fram-
häver ögonen, ansiktet och karaktären.

Skön mjuk  
konsistens
Vernis à lèvres, nyans Rou-
ge vinyle, 390 kronor, YSL

Fantastisk mjuk formula som 
läggs med en perfekt formad 
spatel. Supersnygg röd färg 
som blir matt när den torkar, 
sitter 
väldigt 
bra och 
rinner 
inte alls 
ut  
i ”mun-
ryn-
korna”. 
Lyxig 
förpack-
ning! 

Pigmentrikt som 
sitter som berget
Audacious lipstick, nyans 
Shirley, 340 kronor, Nars 

Mjukt läppstift med massor av 
färg som ger ett heltäckande 
rött resultat. Sitter som berget 
och är hyggligt lättapplicerat, 
men man får vara 
säker på handen så 
att det inte kladdar 
av sig. Snygg enkel 
förpackning med 
hylsa som sitter fast 
bra och inte lossnar 
i väskan.

Klassiskt rött med 
bra återfuktning
L’Absolu rouge, nyans 132 
Caprice cream, 320 kronor, 
Lancôme 

Härligt röd färg som inte drar 
för mycket åt vare sig blått  
eller gult. Täcker bra och 
känns också återfuktande i sin  
konsistens, 
läpparna 
blir i varje 
fall inte torra 
som de kan 
bli med 
matta läpp-
stift. Snygg 
hylsa med kul 
klicklock. 

✔✔ Det viktigaste för att få 
en snygg läppmakeup är att 
läpparna är återfuktade och 

inte fnasiga och torra. 
Det gäller framför allt 
om ytan ska bli matt 

eftersom det matta  
förstärker en torr yta.
✔✔ Se därför till att peela  

bort gamla hudceller och ge  
läpparna en återfuktande 
mask som gärna får verka 

över natten.
✔✔ Grunda sedan med en 

återfuktande läpp-primer 
som också ger en jämn och 
fin yta så får du en snyggare 
look.

Så lyckas du med en snygg läppmakeup
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Testade produkter kommer från Eleven, Sephora och Kicks.

SKÖNHET LÄPPSTIFT

Text: ELISABET  
GARCIA DAHLBÄCK

NYBILSREA!
FABRIKSNYA LAGERBILAR • OMEDELBAR LEVERANS

Go Further
FordStore Hedbergs Bil, Hornyxegatan 16, Malmö. Öppet: Mån-Fre 9-18. Lör & Sön 11-15
Hedbergs Bil, Ängelholmsvägen 1, Helsingborg. Öppet: Mån-Fre 10-18. Lör & Sön 11-15
Hedbergs Bil, Södra Vägen 1, Lund. Öppet: Mån-Fre 10-18. Lör & Sön 11-15
Besök oss gärna på www.hedbergs.se eller Facebook!

Bränsledeklaration blandad körning: Ford Focus 4,3-4,6l/100 km, 99-105 g/CO2/km. Ford Kuga 4,7-7,5l/100 km, 122-173 g/CO2/km. Ford Edge 5,9l/100 km, 149 g/CO2/km. Ford Mondeo 4,8-7,6l/100 km, 125-176 g/CO2/km.  Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade, vara 
andra modeller eller andra färger. *) Hedbergs privatleasing gäller lagerbilar och är beräknad på en körsträcka av 1.500 mil/år, Leasingperiod 36 månader som inkluderar lokalt serviceavtal. Kostnader för skatt, försäkring och vinterjul tillkommer. Garanterat restvärde. 
Uppläggningsavgift 595 kr. Aviavgift 45 kr/mån. Erbjudanden kan ej kombineras med andra rabatter eller avtal. Med reservation för ev slutförsäljning samt stavfel i annonsen. Gäller t o m 180131.

NYBILSREA!NYBILSREA!NYBILSREA!NYBILSREA!NYBILSREA!
FORD FOCUS 1.0 ECOBOOST,
100 HK, TITANIUM, KOMBI

PRIVATLEASING 2 095 KR INKL SERVICE*
NU179 900 kr FÖRR  218 600 KR

FORD KUGA 1.5TD, 120 HK,
TITANIUM, 5-D

PRIVATLEASING 2 795 KR INKL SERVICE*
NU229 900 kr FÖRR  275 100 KR

FORD MONDEO 2.0TD, 180 HK, 4-HJULSDRIFT (IAWD)
BUSINESS, KOMBI, AUTOMAT

PRIVATLEASING 3 995 KR INKL SERVICE*
NU299 900 kr FÖRR  375 300 KR

FORD EDGE 2.0TDCI, 210 HK, ST-LINE, AUTOMAT, 5-D
NU 399 900 kr FÖRR  472 900 KRPRIVATLEASING 4 495 KR INKL SERVICE*

Utrustad med bl a backkamera,
eluppvärmd ratt SYNC3 navigation

Utrustad med bl a 17” aluminiumfälgar,
backkamera, parkeringspaket

Utrustad med bl a SYNC3 navigation,
sätespaket läder/mocca, teknikpaket

Utrustad med bl a adaptiv farthållare, kombinationspaket teknik + komfort, p-värmare
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Liam Süvari, Lund: ”Jag skulle gärna vilja ut och resa 
mer 2018. Jag ska förhoppningsvis till Bulgarien i slutet på 
sommaren. Jag har varit där förut, det är så himla fint där.”

Fram till den 14 februari är det Lördagskul i Vinterkupolen med massor av roliga aktiviteter. I lördags tittade  
Hallå förbi och frågade några av besökarna som var där: 

Vad vill du ha mer av 2018?
Text och foto: EMIL LANGVAD

Ayumi Fumoto, Lund: ”Mer vinter. Jag vill åka skridskor.”  
Tamami Fumoto, Lund: ”Bad och simning.” Akiko Fumoto, 
Lund: ”Mer resor.” Takayuki Fumoto, Lund: ”Ja, jag skulle  
också vilja resa mer. Jag vill gärna till Amsterdam.”

Hugo Hägerbrand, Hjärup: ”Jag hoppas på att vi får lite mer 
snö.” Harry Hägerbrand, Hjärup: ”Ja, jag också. Jag vill åka mer 
pulka.” Karin Hägerbrand, Hjärup: ”Jag hoppas också på att vi 
får lite bättre vinter.”

Mona Andersson, Lund: ”Jag vill gå ut på fler evenemang på 
stan och gå ut och äta mer. Fast det gör vi rätt så mycket redan.” 
Per-Anders Andersson, Lund: ”Ja, det är kul med mycket folk 
på stan. Jag ser mycket fram emot karnevalen i sommar.”

Sebastian Estrada Bruhn, Lund: ”Jag vill ha mera snö.” Fabian 
Estrada Bruhn, Lund: ”Bra väder, det vill säga varmare väder.” 
Cecilia Bruhn, Lund: ”Jag hoppas på mycket bra fotboll 2018. 
Ett svenskt VM-guld i sommar kanske.”

Börje Blad, Genarp: ”Jag hoppas jag får komma ut och lyssna 
på mycket bra musik, live.” Clara Blad, Genarp: ”Jag hoppas att 
fler börjar tänka mer miljövänligt 2018.” Irma Sandell, Genarp: 
”Fred, såklart!”

Alma Blad, Genarp: ”Glädje! Jag ska se till att umgås mycket 
med mina vänner och ha det roligt med dem.” Nils Blad, Genarp: 
”Mer godis! Jag gillar alla sorters godis, men helst surt.”

STORTORGET
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När Siv Appelqvist, 93 år,  
öppnar dörren till sitt hem 
möts jag av all möjlig konst. 
Ögon-vrån fångar hela tiden 
upp olika tavlor eller deko-
rationer.

Vardagsrumsväggarna är 
prydda med Sivs bortgång-
ne man Börje Appelqvists 
tavlor med abstrakta land-
skap. Från taket hänger en 
liten luftballong där min 
fantasi får mig att tänka på 
den lille passageraren som 
färdas över Börjes fantasi-
landskap.

När Börje gick bort för tio 
år sedan tog Siv över pen-
seln och ateljén i lägenheten 
och började skapa sina egna 
fantasiutsikter.

– Det är roligt, jag målar 
allt runt omkring. Vad som 
händer, hus, gamla hus och 
vad som händer i samhället, 
säger Siv när hon visar mig 

ateljén där hennes tavlor 
hänger på väggarna.

Siv beskriver dem som 
färgklickar i hemmet.

– Allt är fantasi, men man 
ser naturligtvis saker som 
man plockar upp och tänker 
att det kan nog bli någon-
ting. Sen börjar man bara, så 
blir det någonting av sig 
självt.

Jämfört med Börjes konst 
består Sivs tavlor av skarpa-
re färger. De är dessutom 
mindre till storleken men 
innehåller mer än vad ögat 
först uppfattar. Bland de 
fantasifulla husen gömmer 
sig ibland människor, små 

detaljer på husen och ibland 
något djur. Ett grönt, lum-
migt motiv som hänger på 
väggen får jag titta på flera 
gånger för att se om det fak-
tiskt inte är en liten stuga 
som gömmer sig bland trä-
den och buskarna.

Siv är autodidakt men stu-
derade Börje när han måla-
de och påpekar att man inte 
behöver vara skolad i konst 
för att måla vackert. 

Och hon har helt rätt. Att 
hon nu ställer ut under Vår-
salongen på Liljevalchs för 
sjätte gången är ett väl god-
känt betyg om något. Inte 
mindre än 2 423 ansökning-
ar kom in till Vårsalongen 
2018 och 137 konstnärer val-
des ut. Även Börje ställde ut 
under Vårsalongen några 
gånger.

Eftersom konsten inte är 
Sivs huvudsakliga inkomst 
blir skapandet inte så allvar-
ligt, men det är hennes  
passion. De tavlor som ska 
ställas ut är redan sålda.

– De säljs så snabbt för de 
är så billiga, säger Siv och 
skrattar.

– Egentligen målar jag för 
att jag tycker att det är roligt 
och det håller mig igång.

I 30 år arbetade Siv på 
barn- och ungdomspsykia-
trin i Kristianstad. Hon har 
fortfarande många arbets-
kamrater från den tiden som 
hör av sig och hon pratar 
gott om kliniken. Efter att 
Siv drabbats av en hjärt- 
infarkt och en bypassopera-
tion ville Sivs dotter att för-
äldrarna skulle flytta ner till 
Lund där hon själv bodde, 
vilket Siv och Börje gjorde 
för 15 år sedan.

– I Lund finns det många 
duktiga konstnärer och 
konstnärinnor, om man sä-
ger så, för de var ofta bort-
glömda förr i tiden.

Hon tycker att antalet 
platser att ställa ut på är för 
få.

– Det finns många duktiga 
konstnärer i Lund som inte 
uppmärksammas, säger Siv 
Appelqvist.

Konsten att sätta 
färg på vardagen 

Liljevalchs 

4 Konsthall i Stockholm som 
visar konst och form i minst 
fyra stora utställningar om 
året. 
4 Liljevalchs utställnings-
program vänder sig till den 
riktigt breda publiken och dem 
som är särskilt intresserade 
av vissa konstnärskap eller 
konst- och formriktningar.
4 Varje nytt konstår inleds 
med den välkända, jury- 
bedömda Vårsalongen. 

NÖJE KONST

”Fönstermotiv”, närmast på fotot, är inspirerat av utsikten 
från Siv Appelqvists eget fönster. 

”Konsthall” hänger på väggen i ateljén. 

I ateljén i lägenheten 
skapar Siv Appelqvist 
sina fantasimotiv. 
 FOTO: CAROLINA SVENSSON

För sjätte gången ställer Siv Appelqvist ut 
på vårsalongen på Liljevalchs i Stockholm. 
Konsten är för henne en stor passion,  
viktigare än berömmelse.

CAROLINA SVENSSON
carolina@tidningenhalla.se
@hallalund

”De säljs så 
snabbt för de  
är så billiga …”
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Magisk realism
Johanna Ekström 
tipsar om tre  
böcker för  
unga vuxna.

SAKER INGEN SER 
Av Anna Ahlund, 2017

” Vi får följa några ung-
domar som går i tvåan 

på Sibylla allmänestetiska 
läroverk. Boken startar vid 
nyår då Sebastian kommer 
på sitt nyårslöfte, att kyssa 
en ny person varje månad. 
Detta leder självklart till 
konflikter och krånglig- 
heter. Andra vi får hänga 
med är Fride, som är så  
kär i Miriam att hen inte  
kan tänka på annat. Yodit, 
som försöker hitta en plats  
i gänget. Eller tvillingarna 
Aron och Linn. Och så  
Johannes som mest läser 
Karin Boye. Jag älskar den-
na bok för att alla får vara 
queer och precis hur de vill 
utan att det kommenteras. 
Anna Ahlund är bäst på att 
skriva normskapande!

EQUILIBRIUM 
Av Anna Jacobsson Lund

” Ett fantasyäventyr 
med en icke-binär hu-

vudkaraktär! Ari är kemist 
och utvecklar ett ämne som 
ska användas av militären 
som vapen i kriget mot kolo-
nierna. Men efter att Ari in-
sett att hens bästa vän och 
kollega ljugit för hen vänds 
allt upp och ner och Ari är 
tvungen att fly till rövar- 
staden Porto du Luando och 
blir därmed efterlyst i hela 
landet. Väl där får Ari söka 
skydd bland smugglare, 
nickelskojare och illusionis-
ter och hen dras in i en värld 
av lögner och kriminalitet. 
Vem har rätt och vem har fel 
är de stora frågorna som föl-
jer med Ari under flykten. 

NORRA LATIN 
Av Sara Bergmark Elfgren

” En av författarna till 
Cirkeln-triologin är nu 

tillbaka med mer magisk  
realism. Clea och Tamar ska 
börja på teaterprogrammet 
på Norra Latin. Clea, som 
växt upp med sin skåde- 
spelar-mamma i Stockholm 
och väl inkörd i branchen, 
börjar i samma klass som 
Tamar, som flyttat från  
Östersund för att följa sin 
dröm. Tamar har sett Clea 
på tv tidigare och blir blixt-
förälskad när de möts  
i klassrummet. Vardags-
intrigerna och kärleks- 
problemen avlöser varandra 
med ett oerhört driv genom 
hela boken. Frågan är vem 
Erling Jensen är …

NÖJE BOKTIPS

Johanna Ekström är skol-
bibliotekarie och biblio-
tekarie på Fäladsgårdens 
skolbibliotek/Norra Fäladens 
bibliotek.

Boktoppen Mest sålda

 SKÖNLITTERATUR
 1  E L James: Mörkare: femtio nyanser av mörker enligt Christian 
   (Norstedts)
 2  Dan Brown: Begynnelse (Albert Bonnier)
 3  Nora Roberts: Kidnapparen (Albert Bonnier) 
 4  Karin Wahlberg: Lätta ditt hjärta (Wahlström & Widstrand)
 5  Nora Roberts: Vittne till mord (Albert Bonnier)
 6  Johannes Anyuru: De kommer att drunkna i sina mödrars 
   tårar (Norstedts) 
 7  Kazuo Ishiguro: Återstoden av dagen (Wahlström & Widstrand)
 8  Nora Roberts: Främlingen vid havet (Albert Bonnier)
 9  David Lagercrantz: Mannen som sökte sign skugga (Norstedts) 
10  Tamara McKinley: Vågornas viskningar (Forum)

 FACKLITTERATUR
 1  Anders Hansen: Hjärnstark (Fitnessförlaget) 
 2  Mia Clase & Lina Nertby Aurell: Food Pharmacy: kokboken 
   (Bonnier Fakta) 
 3  Familjens kom-ihåg-kalender 2018 (Semic)
 4  Niklas Ekstedt & Henrik Ennart: Happy food: om hur mat och lycka
   hänger ihop (Bookmark)
 5  Thomas Erikson: Omgiven av psykopater (Forum)  

 BARN- OCH UNGDOMSBÖCKER
 1  Elena Favilli & Francesca Cavallo: Godnattsagor för rebelltjejer 
   (Max Ström) 
 2  Jeff Kinney: Fly fältet (Bonnier Carlsen) 
 3  Alyssa Jagan: Så gör du slime (Tukan)
 4  Eva Eriksson & Lisa Moroni: Julia hämtar strumpor 
   (Bonnier Carlsen)
 5  Martin Widmark: Slottsmysteriet (Bonnier Carlsen) 

4 Sammanställningen är hämtad från 
Svenska Förläggare föreningen och visar 
för säljningen för vecka 1, 1–7 januari, och 
bygger på försäljningssiffrorna från fysisk 
bokhandel, internetbokhandel och delar 
av dagligvaruhandeln, med undantag för 
försäljningen från bokklubbar.

AVLOPPSPROBLEM?              
Allt går inte att meditera bort...

Helsingborg ..... 042 - 600 50 98
Hässleholm ...... 0451 - 70 01 10
Höör & Eslöv .... 0413 - 40 40 90
Klippan ............ 0435 - 44 11 91
Kristianstad ..... 044 - 777 00 88
Kävlinge ........... 046 - 460 15 46
Landskrona ...... 0418 - 49 90 88
Lomma ............. 040 - 617 00 88
Lund................. 046 - 460 15 46
Malmö .............. 040 - 617 00 88
Simrishamn ..... 0414 - 44 80 90
Sjöbo ................ 0416 - 69 00 90
Tomelilla .......... 0417 - 77 33 11
Trelleborg ........ 0410 - 33 50 10
Ystad ................ 0411 - 31 10 90
Ängelholm ....... 0431 - 37 88 86
Vellinge ............ 040 - 617 00 88
Tidsbokning mellan 08-16.
Vid akuta åtgärder är vi alltid 
tillgängliga.

VÅRA TJÄNSTER – ERA FÖRTJÄNSTER

STOPP I AVLOPPET? VI HAR JOUR ALLA DAGAR, DYGNET RUNT!

www.avloppsjouren.se

VI HAR FASTPRIS PÅ STOPP.
Vi har jour i hela Skåne, våra jourbilar står alltid redo att rycka ut dygnet runt.
En början till stopp i avloppet kan upptäckas i tid genom att vara uppmärksam på om avloppen börjar klucka och 

bubbla eller har dålig avrinning. Då är det hög tid att sätta in förebyggande åtgärder som avloppsspolning av rören.
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När Lena Särnfors prövade 
yoga för första gången kän-
de hon direkt att det var nå-
got som passade henne. Det 
var 2001 och sedan dess har 
hon utbildat sig till yoga- 
lärare och huvudsakligen 
hållit i kurser i Bjärred.

– Men nu är det fokus på 
Lund, här finns en bred mål-
grupp och jag vill också nå 
studenterna där jag känner 
att behovet är stort, säger 
hon när vi möts i lokalerna 
i centrala Lund där hon hyr 
in sig hos Lunds Aikido-
klubb.

Förutom kurserna som 
hålls på kvällstid blir det 
lunchyoga/meditation på 
Kulturen.

– Det blir några drop in-
pass i Kulturens fantastiska 

miljöer under våren, säger 
hon.

Lokalen på Winstrupsgatan 
1 ligger på innergården mel-
lan restaurang Ihsiri och  
Juridicum. Ute är det kyligt, 
men inomhus har Lena  
Särnfors tänt ljus, bryggt te. 
Hon ser fram emot kursstar-
ten.

För ett par år sedan bör-
jade Lena utöver de ordina-
rie kurserna hålla i yoga som 
riktar sig till killar. Initiati-
vet kom från några manliga 
kursdeltagare som tyckte att 
det vore en bra idé att starta 
en grupp för män. Snart blev 
”Pågar som yogar” ett stå-
ende inslag. Lena tror att 
konceptet gör att män som 
inte annars skulle ha prövat 

yoga får upp ögonen för trä-
ningsformen.

– Yogan skiljer sig inte 
från de andra klasser som 
jag har, yogan är densamma, 
men det har visat sig att  
”Pågar som yogar” lockar 
många killar.

En som ofta deltar i ”Pågar 
som yogar” är Lena Särnfors 
partner Yuri Glaser. Han 
började praktisera yoga för 
ett och ett halvt år sedan. 
Till vardags jobbar han med 
kompetens- och verksam-
hetsutveckling och yogan 
har blivit ett sätt att släppa 
pressen för en stund för att 
sedan kunna fokusera effek-
tivare på det som är viktigt.

– Yogan får mig att sortera 
bort det som grusar sikten. 
Det är så många anrop från 
olika håll: i jobbet, i relatio-
ner, som förälder … Förut 
upplevde jag att det kunde 
regna saker från alla håll och 
jag svarade på allt, vilket är 
oerhört energikrävande. Nu 
kan jag lättare identifiera 
vad som är viktigt, säger 
han.

Den form av yoga som Lena 
lär ut utgår från hatha yoga. 
De fysiska övningarna sätter 
igång cirkulationen, ger 
styrka och smidighet, men 
förbereder också kroppen 
för den meditation och av-
slappning som avslutar klas-
serna.

Förutom kursen som rik-

tar sig till män kommer  
Lena Särnfors att hålla kur-
ser som riktar sig till alla. 
Dessutom blir det särskild 
yoga för unga i åldern 15–25 
år.

– Jag har själv tonåringar 
och är medveten om den 
stress och press som finns 
bland unga. Yogan är ett sätt 

att hantera detta med egna 
verktyg. Jag vill förmedla 
enkla metoder som man kan 
använda i sin vardag.

Yoga för pågar 
startar i Lund

Lena Särnfors

Gör: Yogalärare och grafisk 
formgivare som driver före- 
taget The Living Room.
Bor: I Bjärred.
Aktuell: Håller i yogakurser på 
Lunds Aikidoklubb med start 
23 januari. Leder lunchyoga/
meditation på Kulturen under 
våren. 

SPORT YOGA

Yuri Glaser och Lena Särn-
fors i de nya lokalerna som 
tillhör Lunds Aikidoklubb.

Lena Särnfors har hållit i yogakurser 
i Bjärred under flera år. Nu tar hon  
konceptet ”Pågar som yogar” till Lund, 
inleder ett samarbete med Kulturen  
och vill dessutom locka fler studenter  
att börja yoga. 

CECILIA LINDBERG
cecilia@tidningenhalla.se
@hallalund

Konceptet ”Pågar som yogar” växte fram i Bjärred. Ny flyttar verksamheten till Lund. 
 FOTO: MATTIAS NEBORG

Lena Särnfors och Yuri Glaser visar en yogastretch. 
”För mig är yoga och meditation ett mycket enkelt 
och effektivt sätt att hålla kroppen smidig och stark 
och att skapa harmoni i kropp och själ”, säger Lena.
 FOTO: CECILIA LINDBERG
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Tack för dina frågor. Makar 
ärver före gemensamma barn. 
Om dina föräldrar var gifta när 
din pappa avled ärvde din 
mamma med fri förfogande
rätt. Det innebär att du och di
na helsyskon kommer att ta 
arv efter er pappa den dag er 
mamma avlider. Arvet efter 
din mamma kommer att för
delas mellan helsyskonen och 
din halvbror. När din pappa 
avled var din mamma ensam 
dödsbodelägare. Du och dina 
syskon var efterarvingar. Ef
tersom din mamma var ensam 
dödsbodelägare upphörde 
dödsboet genom att boupp
teckningen registrerades. I din 
mammas dödsbo kommer bå
de arvingarna efter din pappa 
och arvingarna efter din mam
ma att vara dödsbodelägare.  
Sedan bouppteckningen re
gistrerats ska ni upprätta ett 
skriftligt arvskifte som under
tecknas av samtliga dödsbo
delägare. Bouppteckningen är 
en förteckning över tillgångar 
och skulder på dödsdagen. Ge

nom arvskiftet visar ni hur ar
vingarna kommit överens om 
fördelningen av dödsboets till
gångar. Det kan finnas skatte
mässiga fördelar att ta över 
fastigheten genom arvskiftet. 
Om fastigheten visar sig ha ett 
högre värde än din arvslott kan 
det lösas genom att du betalar 
in en skifteslikvid till dödsboet 
för att kompensera övriga ar
vingar. Genom testamentet 
begränsas den halvbrors arv 
till dennes laglott. Det motsva
rar hälften av vad han annars 
skulle ha erhållit i arvslott. En
ligt huvudregeln utgör din 
mammas andel hälften av 
kvarlåtenskapen. Jörgens lag
lott är en åttondel av din av din 
mammas andel av kvarlåten
skapen. 

Hej Cathrine! Min pappa 
dog för fyra år sedan och 
min mamma tog över hu-
set. Jag och mina två hel-
syskon har inte fått ut nå-
got arv efter pappa. Kan vi 
få det i efterhand? Jag har 
en halvbror (Jörgen) på 
min mammas sida. Kom-
mer han att dela arvet  
efter pappa också? Min 
mamma skrev ett testa-
mente när pappa avled. 
Enligt testamentet ska 
Jörgen få sin laglott. Hur 
mycket är laglotten? Jag 
är intresserad av att ta 
över mina föräldrars hus, 
behöver jag ta lån? Jag 
skulle vilja veta hur länge 
man är dödsbodelägare. 
Vad innebär ett arvskifte?  
 Xavier

Vad innebär ett arvskifte?
FRÅGA CATHRINE OM FAMILJEJURIDIK

Hej Emilia! Jag har följt din 
spalt sedan starten och  
hade gärna velat höra din 
åsikt varför så många inte 
lyckas hålla vikten efter en 
viktnedgång?  Marcus 

Hej Marcus! Det kan bero på 
många saker: hur länge man 
har varit överviktig, en för
ändrad hjärnkemi, en hor
monobalans eller att antalet 
fettceller har ökat, för att 
nämna några. För att det ska 
bli en bestående förändring 
krävs en livsstilsförändring 
och att byta vanor är svårt 
och tar tid. Det gäller att 
komma fram till vilken kost
hållning din kropp mår bra av 
och få in fysisk aktivitet i li

vet. Jag möter ofta klienter 
som har ett ”allt eller inget”
tänk, där man ger all sin kraft 
för att sedan vara mentalt ut
mattad efter en kort tid. Sam
ma sak om man har ätit något 
onyttigt, så kan man lika gär
na strunta i att äta bra resten 
av dagen och dagen därpå. 

Det handlar bland annat 
om att kunna ta hand om 
starka känslor utan att äta 
och skapa nya vägar i hjär
nan. Problem ska helst inte 
lösas med en kanelbulle. 

Jag har satt som mål under 
2018 att varje dag få i mig 500 
gram frukt och grönsaker. 
Problemet är bara att jag inte 
är så förtjust i grönsaker och 
vill max äta två frukter. Har 
du några tips för att jag ska 
lyckas?  Sofia

Hej Sofia! Bra löfte du har 
gett dig själv. Har för mig att 
enbart en av tio svenskar 
kommer upp i den rekom
menderade mängden. Risken 

att äta onyttigt minskar be
tydligt om vi får i oss 500 
gram, så man borde verkligen 
göra ett tappert försök. 

Försök att ha som vana att 
din frukost, lunch och mid
dag ska består av antingen en 
frukt, bär eller grönsak och 
gör du en smoothies så an
vänd inte bara frukt och bär 
utan mixa i spenat, broccoli, 
rödbeta etcetera. 

Tillför köttfärsen svamp, 
lök eller riv ner morötter, 
mosa i broccoli eller ärtor i 
potatismosen, blanda i balj
växter i grytan, ugnsbaka rot
frukter och inför vegetariska 
måltider. Även vuxna kan lä
ra sig tycka om nya smaker, så 
ge inte upp!  

Att byta vanor tar tid
FRÅGA EMILIA OM KOST

Emilia Polster är utbildad dietist och personlig  
tränare och arbetar på Palmer Friskvård.

Har du en fråga till Emilia? 
Mejla den till: 
emilia@palmerfriskvard.se

FOTO: CHARLOTTE T STRÖMWALL

Har du en fråga till Cathrine?  
Mejla till: cathrine.nyander 
@juristbyran.com

Cathrine Nyander är jurist (och advokat i New York). Hon arbetar  
som familjerättsjurist på Juristbyrån i Nordvästra Skåneoch  är  
specialist på kompanjonavtal och generationsskiften i ägarledda  
företag.

LUND FRÅGA EXPERTEN

The evolution of mobility

SIGNALLING INTERLOCKING MANAGER 
HÄSSLEHOLM

Would you like to contribute to safe and environmentally friendly transportation of goods 
and people in Europe? The railway signalling business is a market with immense potential, 
with projects extending to the next decades!

We are looking for:
• a strong manager who can lead and build our highly-experienced signalling team in  
 Hässleholm
• a senior signalling specialist, to increase the team’s competence even further

YOUR QUALIFICATIONS
• Master’s or Bachelor’s degree in a relevant Engineering field (e.g. Railway Engineering / 

Civil Engineering / Byggingenjör / Järnvägingenjör / Järnvägsteknik)
• Strong leadership experience, from a similarly complex industry 

Are you interested? Apply now at www.careers.bombardier.com  
REFERENCE NUMBERS: TRCS-SEST01458283 & TRCS-SEST01426885

Your ideas move people.

   

Ta chansen i framtidens VS-företag!
Vi är ett ledande företag med många intressanta projekt inom sjukhus, bostäder, buti-
ker, kontor, skolor och industrier. Vi är ett värderingsstyrt företag.
 Projektledare
Du är ansvarig för projektprocessen, ekonomi, 
planeringen och resursfördelningen. Du har 
teknisk utbildning och jobbar kanske redan idag 
som projektledare. Vi har en uppskattad projekt-
ledarutbildning.

Konstruktör
Du får egna VS-projekt där du ingår i ett projekt-
team samtidigt som du har möjlighet att bolla 
idéer med kunniga konstruktörskollegor.  
Vi arbetar i autocad, även i 3D. 

Kalkyl
Du jobbar med entreprenadkalkyler, såväl på 
färdig handling som på totalentreprenad. Under 
utförandet följer du projektet och stödjer inköp 
och produktion. Du tycker om att analysera 
detaljer, men du har även blick för helheten. 

Förstemontör
Du har ett nära samarbete med våra Projekt- 
ansvariga, beställaren och våra duktiga  
montörer.  Du leder projektprocessen på plats. 
För att trivas med jobbet ska du ha intresse 
av att motivera och utveckla samarbete i egna 
team. Vi satsar på utbildning.

Projektingenjör
Du har teknisk utbildning gärna inom VS på 
yrkeshögskolenivå. Du är i början av din karriär. 
I framtiden kanske du vill jobba med kalkyl,  
som entreprenadingenjör eller projektledare. 
Vi gör en individuell utvecklingsplan. 

Läs mer om oss och sök tjänsten på vår  
hemsida www.rorlaggaren.se 

Söderslätts Golfklubb söker 

Ny krögare inför 2018
Välkommen att skicka Er intresseanmälan till:  

Söderslätts Golfklubb, Elleboda, Grevievägen 260-10,  
235 94 Vellinge eller via mail, soderslattsgk@sslgk.se

För eventuella frågor eller information, vänligen kontakta 
klubbchefen Joao Guiomar på 0733-497380 eller via email, 

joao@sslgk.se. Skriftlig ansökan senast 29/1.

Inga förkunskaper behövs

Lördag eller söndag 16–17 maj
12:00-15:00.

Ring vår klubbchef Joao Guiomar
040-429683 alt. 0733-497380

eller emaila soderslattsgk@sslgk.se
Anmälan senast den 14 maj. 

Varmt välkommen!

 JOBB

Skräpet finns överallt – i staden, i naturen och i havet.  
Ditt bidrag behövs för att hålla Sverige rent.  

 
Plocka #ettskräpomdagen 

Swisha till 90 02 817  
PlusGiro: 90 02 81-7

 
www.hållsverigerent.se 
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FÖR VUXNA

Se fröerna gro i 
fönstret
Det är redan nu dags 
att så chili, eftersom 
plantorna tar lång tid 
på sig att växa. Att odla 
är en fin aktivitet att 
göra tillsammans med 
barn. Det är spännande 
att se växterna utveck-
las och det ger dessut-
om ett sammanhang 
till maten som vi äter. 
Läs mer om chili på 
minibladet.se.

Nationella sponsorer

Sten K
STIFTELSE
J O H N S O N S

Dags att plan-
tera chili

Finn fem fel
Hitta det som saknas i bilden till höger.

MINJA OCH MINO

NYHETER

Skolbarn hittade 
pengar
En förskoleklass 
från Sunne hittade 
en massa pengar som 
ingen kom och häm-
tade. Nu får klassen 
behålla pengarna. 

På en utedag med skolan 
i september förra året 
hittade några barn en 
glasburk med massor av 
pengar i. Det var 40 000 
kronor i burken. 

Barnen lämnade in 
pengarna till polisen. 

Men polisen kunde inte 
hitta pengarnas äga-
re. Om ingen kommer 
och hämtar något som 
hittats efter en viss tid, 
får de som hittat saken 
behålla den. Det betyder 
att barnen får behålla 
pengarna. 

En av lärarna hoppas 
att de ska kunna använ-
da 10 000 kronor för 
att åka på en resa och ge 
eleverna en naturupple-
velse. 

När kan det vara 
viktigt att berätta 

sanningen? 

1. När kan det vara 
viktigt att berätta 
sanningen? 
2. Var skulle du 
leta efter gömda 
skatter? 
3. Vad skulle du göra 
med din klass om 
du hittade en massa 
pengar? 

Alva Nilros
1. Det är alltid viktigt 
att berätta sanningen 
direkt.
2. I buskar, i skogen och 
på stranden.
3. Åka på klassresa till 
Liseberg.

Alma McShane
1. När man mår dåligt.
2. I en grotta där dia-
manter finns.
3. Åka till Liseberg och 
lämna resten av pengar-
na till någon som behö-
ver pengarna.

Skolbarn hittade 
pengar

På MiniBladets webb finns alla nyheter i en 
lättläst och en medelsvår version. Du kan även 
lyssna på texterna.

LÄTTLÄST

I september förra året

var en skolklass ute på promenad i skogen.

Då hittade de en glasburk

fylld med pengar. 

Det var 40 000 kronor i glasburken. 

Det är väldigt mycket pengar. 

Därför lämnade klassen in 

pengarna till polisen. 

Men polisen kunde inte hitta

den som ägde pengarna. 

Därför får klassen nu 

behålla pengarna. 

Skolklassens rektor säger att 

det var bra att klassen lämnade in pengarna. 

Rektorn säger att det är viktigt att vara ärlig.

Felicia Lindberg 
1. Alltid förutom om 
man kan såra någon.
2. Skulle leta där det är 
mest spår.
3. Skulle åkt på en skol-
resa och skulle ge lite till 
de fattiga barnen.

VAD HAR HÄNT DEN HÄR VECKAN?

Du hittar svaren 
här på sidan eller i 
nyheterna på  
MiniBladets webb.

1. Vad gjorde skol-
barnen med den stora 
summan pengar som 
de hittade? 
1. Lämnade in den till 
polisen

x. Gav bort allt till 
kompisar
2. Köpte godis åt hela 
skolan

2. Vad kan du se på en 
teknikmässa?
1. Gamla saker som 
inte fungerar
x. Nya teknikprylar

2. Gammal teknik som 
är värdefull 

3. Vad vill regeringen 
att det ska bli förbjud-
et att göra?
1. Att skaffa djur
x. Att överge tama djur
2. Att titta på vilda djur

Världens största teknik-
mässa i USA
Nu har världens största 
teknikmässa börjat i 
USA. 

På teknikmässan kom-
mer många olika saker 
visas upp. Det finns till 
exempel en maskin som 
kan vika tvätt. Det finns 
också ett batteridrivet 

cykelhjul som gör att 
en vanlig cykel kan åka 
snabbare.

Mer än 4000 
människor kommer 
ställa ut sina teknikpry-
lar till hundratusentals 
besökare. 

Mobiltelefoner kan störa 
elever under lektioner. 

Vissa skolor har ett 
mobilförbud under lek-
tionerna. Men det finns 
inga regler som gäller 
alla skolor i Sverige.

En politiker som heter 
Jan Björklund vill att 
Sverige ska ha hårda-
re regler i skolan. Han 
tycker att mobiler ska 
vara förbjudna på lek-
tioner. 

Bort med mobiler från 
lektionen

i samarbete med
Du hittar ännu fler nyheter 
på ...se/minibladet

VINN
500:-
till klassen!

Var med i vår julkalender!
Kom på en farkost att resa 
jorden runt med!

Läs mer om tävlingen på MiniBladet.se

NY TÄVLING

Bygg eller rita 
Bygg en egen modell eller rita en bild på ditt fordon. 
Ta en bild på ditt bygge eller din teckning och skicka in 
till MiniBladet tillsammans med en rubrik och 
en beskrivning. 

Du kan delta hemma och i skolan och på fritids. Deltar 
du i skolan eller fritids är det ni som klass eller grupp 
som får vinsten, men arbeta gärna enskilt eller i par. Ni 
kan skicka in flera bidrag.

Tävlingstid 21 oktober - 24 november 2017 

Skola
Tre klasser eller fritidsgrupper 
vinner presentkort på 500 kronor 
+ diplom 

Privat
Tre bidrag vinner 2 biobiljetter 
+ diplom 

Du hittar ännu fler nyheter på sydsvenskan.se/minibladeti samarbete med

FÖR VUXNA

Nationella sponsorer

 

 

Vill du stödja barns läs- och språkutveckling?

Bli MiniBladets samarbetspartner!

Läs mer på minibladet.se på vuxensidan.

Sten K
STIFTELSE
J O H N S O N S

Små korsord är roli-

ga även för barn som 
inte kan läsa. Har 

ditt barn ett intresse 
för bokstäver, kan 
skriva sitt namn och 

kanske några bokstä-

ver till är det bara att 
sätta igång! Korsor-

den på MiniBladets 

hemsida fungerar 

utmärkt att börja 
med.

Sitt tillsammans med 
korsordet. Låt barnet 
titta på första ordets 
bild och säga vad bilden 
föreställer.

Säg ordet själv och var 
tydlig med första bok-
staven i ordet. Försök att 
få barnet att höra vilken 
bokstav ordet börjar på.

Om det är en bokstav 
som barnet kan skriva 
själv låt barnet skriva 

bokstaven i första rutan. 
Om det är en bokstav 
som barnet inte kan, 
skriver du själv boksta-
ven. Öva gärna på att 
skriva nya bokstäver på 
ett extrapapper.

Fortsätt på samma sätt 
med övriga bokstäver i 
ordet.

Låt sedan barnet 
”läsa” ordet långsamt 
och följa bokstäverna. 

Läs själv också. Det ska 
självklart vara roligt att 
göra korsord och därför 
kan ett par ord räcka per 
gång. Vid nästa tillfälle 
kan barnen inlednings-
vis läsa de ord som de 
redan skrivit, innan de 
fortsätter med nya ord i 
korsordet.

Välkommen att hämta 
korsord på minibladet.
se!

Korsord för barn som inte kan läsa

Här står Minireportrarna tillsammans med Nathalie Danielsson som de 

har intervjuat och skrivit om. 

Minibladets kändis i 
november är Natha-

lie Danielsson. För 
första gången nå-

gonsin är det Mini-

reportrar som har 

intervjuat och skri-

vit om kändisen.

När Nathalie var yng-
re berättade hon inte 
för sina föräldrar om 
mobbningen, därför vill 
hon hjälpa folk idag så 
mycket som möjligt.

Nathalie ångrar idag 

att hon sa att hon har 
blivit utsatt för mobb-
ning så sent, därför 
tycker hon att man ska 
säga direkt om man är 
mobbad.

Hon har blivit mob-
bad både på nätet och 
i skolan. I skolan blev 
hon puttad och kränkt. 
Men hon har haft en 
familj som aldrig slutat 
stötta henne.

– Mina föräldrar har 
stöttat mig genom att 
vara med mig när ingen 

annan har funnits där. 
De har varit mina bästa 
vänner i hela mitt liv 
och kommer alltid att 
vara det.

Intervju och text av: 
Linda Boukef, Vina 
Atroushi, Sadia Moha-
med Nor, Asrar Mo-
hamed, Orchi Aracena 
Halling från klass 5b 
på Sofielundsskolan i 
Malmö.

Nathalie Danielsson
Del 2: Mobbad i nio år
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Poängjakten

• Välj ett sätt att lämna in svaret på.
• Följ instruktionerna och ersätt XXXX med de 
fyra siffror du fått fram i de blå rutorna.

1 2 3 4 5 6

• Omvandla bokstäverna i de blå rutorna till siffror 
i de röda rutorna enligt nyckeln här nedanför:

• Välj ett sätt att lämna in svaret på.
• Följ instruktionerna och ersätt XXXXXX med de 
sex siffror du fått fram i de röda rutorna.

Å–Ä–Ö 1

A–B–C 2

D–E–F 3

G–H–I 4

J–K–L 5

M–N–O 6

P–Q–R–S 7

T–U–V 8

W–X–Y–Z 9

av Mikael Thörnqvist

SKJUTA 
UPP

AND-
FÅGEL

RESPI-
RERAT

KAN FÅ 
LOV ATT

SVARTVIT 
AGAT HALA

BRA ATT 
GÖRA 
UPP I

HESI-
TERA

FÖR 
KALLA 
KULOR

KÄRVT
 

NÖTLÅT

KAP
 

ÄR FYR-
FALDIGT

LERA
GREKISK 
BOKSTAV

 

FÅR ETTA

LÄT VILT
 

FÅGEL-
ART

NÖT
 

AMERI-
KAN

BÖRDA 

KEMISKA  
FÖRE- 

NINGAR

1

DET ÄR 
FÖR 

SYNS 
SKULL

NÄSTAR
 

OPERA- 
STAD

ACKORD
 

STEN- 
ANSIKTE

GUDOM

FÖR 
LUMEN

ALSTER
 

BEGAPA
ORT

KÄNT 
VARU-

MÄRKE

EFTER 
MATEN?

 

NR 50

EN SÅ-
DAN ROS

FISKE-
LYCKA?

 

GAEL

2 BORT 
OCH IVÄG

 

KIRIBATI
MODERN

DE I  
NARVA 

SVÄRDS-
FÄSTE

3

SMIDES-
HÄRDEN

LABORA-
TORIE-
PROV

WING-
FIELD

ÅKER 
MED 

STRÖM-
MEN

DEL AV 
MYNDIG-

HETEN
MAG-

KATARR

BORT
 

FINA 
FOLKET

HÖG-
TIDLIG

HÅGLÖS
 

HELIGT 
LOVAD

BLIVIT 
BETAD

 

KILLAS

LUMPEN
 

BEKLA-
GAR

HÖGG
 

GREKISK  
Ö

SPARA
 

HUND-
RAS

4
TIDIGT 

MÅL
STOPPAD 

STOL

GET-
UNGE 
FÖRR 

TÄTAR

SAMT-
LIGA 

SAM-
LATS

FÖRLOPP
 

KF-
TIDNING

EN  
GORE

ORÖRLIG
 

PROSA-
VERK

EN FAS
GER 

KANA
 

TALA

5 ETT 
LÄNGRE I 

INTE 
DETTA

UPPSY-
NEN 

SÄTTA 
FYR

ÄRA

AKA- 
DEMI- 

TAL

SJUK-
DOM 

FÄLLA 
UTSLAG

FINA 
STENAR

 

LAGRAS

6 ADRESS-
TYP 

SNIT- 
TADE

RÅ OM
 

OZELOT

ANFÖR-
ANDE 

EN 
GELLER

TIPSELVA
 

RÖT-
SIMPA

MYCKET 
LÅNG TID

HUNDRA- 
DEL

PRISAD 
VARA

 

EN MÅNE

TÄCKER 
BORD

 

SKALTON

FICK UR 
SIG 

MED-
GIVANDE

TITEL TECKNAR BAR EJ 
VAPEN ANSE

STAM-
FASTIG-

HET?

DEN 
DRAS I 
GÅNG

©Bulls

5 4 7 2

a 3

b 6 1 8

5 3 4 7 2

7 c 1

6 1 5 9

2 d 5

9 7 1

3 4
© Bulls

Rätt svar: 1964, Light My Fire, Berg, West Virginia, Karl XII

5 4 3 2 1

Sport

Musik

Namn

Geografi

Historia

Ett stort år för den 
austra liske tennis
spelaren Roy Emerson: 
seger i Australiska 
öppna, Wimbledon och 
US Open.

Skrevs av Robby Krieger 
och släpptes 1967 på 
debutalbumet för den 
grupp där han spelade 
gitarr.

Så heter poeten Aase, 
författare till bl.a. dikt
samlingen Forsla fett.

Kallas ibland Mountain 
State. Högsta berget är 
Spruce Knob som når 
nästan 1 500 meter över 
havet.

Född 1682. Valspråket 
var ”Dominus protector 
meus”, ”Herren är min 
beskyddare”.

I EM i bordtennis vinner 
Kjell Johansson singeln. 
Han är även med och 
tar guld i lag och silver i 
dubbel.

Många har gjort sin egen 
version av denna låt. 
José Felicianos är en av 
de mest kända.

Figuren som ”i hornet 
stöter” i Bellmans epistel 
n:o 3 heter likadant. 
Hans förnamn anges 
inte, han kallas ”Fader”.

Delstatens guvernör 
heter Jim Justice. 
Huvudstad, tillika största 
stad, är Charleston.

Gifte sig aldrig. Bland 
andra författaren 
Herman Lindqvist har 
hävdat att kungen troli
gen var homosexuell.

I sommarOS vinner 
nyzeeländaren Peter 
Snell dubbelt på medel
distans, 800 m och 
1 500 m.

Ur texten: ”No time to 
wallow in the mire”.

Samma efternamn har 
författaren och journa
listen Lasse, som skrivit 
boken Gryning över 
Kalahari.

Gränsar till Ohio, 
Pennsylvania, Maryland, 
Virginia och Kentucky.

Blev kung under s.k. 
förmyndarstyrelse innan 
han fyllt 15. Förklarades 
dock myndig redan ett 
halvår senare.

Längdskidåkaren Eero 
Mäntyranta vinner 15 km 
och 30 km i vinterOS, 
medan Sixten Jernberg 
segrar på femmilen.

Mer ur texten: ”The time 
to hesitate is through”.

Musikern med förnam
net Joakim sjöng i grup
pen Kent 1993–2016.

Besjungen av John 
Denver i låten Take Me 
Home, Country Roads.

Poltava och Bender är 
ett par platser där han 
hade föga framgång.

VinterOS avgörs i 
Innsbruck. Jernberg tar 
guld även i stafetten, där 
de svenska damerna får 
nöja sig med silver.

Det handlar om The 
Doors genombrottslåt, 
vars titel är en uppma
ning.

Carina brukar få 
använda efternamnet i 
titeln till de tvprogram 
hon leder. Ses ofta med 
Christine Meltzer.

Bröt sig loss från grann
staten Virginia under 
amerikanska inbördes
kriget, vilket man kan 
ana av delstatens namn.

Än värre blev det 1718 vid 
den norska fästningen 
Fredriksten, då han 
sköts till döds. Kanske 
med en knapp?

Ett idrottsår

En låt

Ett efter-
namn

En ameri-
kansk 

delstat

En kung

© Bulls

Lämna in lösningen senast 24.00 onsdag  
24 januari 2018.

Sudoku 2309 Kryss 4503

Kryss 4503 – så här gör du!
• Bokstäverna i kryssets blå rutor bildar ett ord på 
sex bokstäver:

Sudoku 2309 – så här gör du!
• Siffrorna i sudokuts blå rutor, lästa uppifrån och 
ned, bildar din fyrsiffriga lösningskod:

Du kan lämna in ditt svar på tre olika sätt:
• Webb: http://respons.wordex.se
Följ instruktionerna på webbsidan. Pris: 6,30 kr.
• Telefon: Ring 0944-114 90 02 och knappa in 
tävlingsnumret följt av fyrkant, lösningskoden och 
fyrkant. Pris: 7 kr.
Sudokut: 2309#XXXX#
Krysset: 4503#XXXXXX#
• Sms: Skicka ett sms till 726 60. Knappa in WKS 
(mellanslag) tävlingsnummer (mellanslag) och lös
ningskod. Pris: 7 kr plus mobiloperatörens avgift.
Sudokut: WKS 2309 XXXX
Krysset: WKS 4503 XXXXXX

Tävla och vinn!
Lös veckans kryss eller sudoku och vinn en Dubbel
Triss eller Trisslotter! Varje vecka drar vi sex vinna
re. Du kan vinna både på krysset och på sudokut 
– och för dubbel vinstchans kan du tävla på båda!

Vi vann vecka 51!
Sudoku
En Trisslott:
Ingrid Rosengren, 
Höllviken.
Lill Nyberg, Malmö.
Susanna Heimbrand, 
Skanör.

Rätt koder
Sudoku: 86128

Kryss
En Trisslott:
Lennart Ekstrom, 
Veberöd.
Ulf Niss, Lund.
Ingrid EvaGun Kestrup, 
Vellinge.

Kryss: 25498 
BLIXT

Lösningar och vinnare presenteras i nästnästa 
nummer. Har du frågor eller synpunkter? Skriv till 
support@wordex.se




